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املقدمة

تتمثــل مهمــة منظمة األغذيــة والزراعة لألمم املتحدة، وهي أكبر وكالة 
متخصصــة تابعــة لألمم املتحدة، في حتقيق عالم خال من اجلوع وســوء التغذية 
واحلــد مــن الفقر في املناطق الريفية وضمان أن ميتلك اجلميع الوســائل الالزمة 

إلنتاج أو شــراء ما يكفي من الغذاء لعيش حياة صحية ونشــطة – أي حتقيق 
األمن الغذائي للجميع.

يقــدم هــذا الدليل حملة عامة عن عمل املنظمة خالل الســنوات القليلة املاضية 
من خالل عرض أهم منشــوراتها. وال تســلط القائمة الـ التي تضم 485 كتابًا 

وكتيبــًا الضــوء على آخر اإلصدارات فقط، بل أيضًا على املنشــورات التي 
أصبحــت نقاطــًا مرجعية في مجاالت تخصصها. ويعرض قســم حتت املجهر 
األولويات االســتراتيجية الســبعة للمنظمة لعام 2017. وتوفر أهداف التنمية 

املســتدامة، وهــي مجموعة متكاملة من األهــداف اإلمنائية التي اعتمدتها األمم 
املتحــدة فــي عام 2015، خارطة طريــق للمنظمة لتنفيذ هذا العمل.

وتضطلــع املنظمــة بدور هام وفريد   كمنبر محايــد يوفر معلومات محايدة وعالية 
اجلــودة في جميع املجاالت املتعلقة باألغذية والزراعة واإلدارة املســتدامة 

للموارد الطبيعية، اســتنادًا إلى درايتها العميقة وخبرتها الواســعة.
وبإصــدار أكثــر من 600 كتاب جديد كل عام، توفــر املنظمة معلومات تقنية 

قوية وإحصاءات عاملية. ومن خالل نشــر معلومات دقيقة وقوية بشــكل ســريع، 
يهدف برنامج النشــر في املنظمة إلى تســهيل عمل املمارســني والباحثني وواضعي 

السياســات، وفي نفس الوقت رفع مســتوى الوعي لدى اجلماهير. وتصدر 
أهم منشــوراتها باللغات الرســمية الســت لألمم املتحدة )اإلسبانية واالنكليزية 

والروســية والصينية والعربية والفرنسية(.



4

التقارير العاملية الرئيسية
�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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األغذية والزراعة 
في  

خطة التنمية 
املستدامة لعام 2030 

من القضاء عىل الفقر والجوع إىل 

االستجابة آلثار تغري املناخ والحفاظ 

عىل املوارد الطبيعية التي منتلكها، 

تظل األغذية والزراعة أساس جدول 

أعامل 2030 بشأن التنمية املستدامة.

األغذية والزراعة
تهمنا
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دليل مطبوعات منظمة األغذية والزراعة 2017
�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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ب 
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األغذية والزراعة 
في  

خطة التنمية 
املستدامة لعام 2030 

أهداف التنمية 
املستدامة 

السبعة عرش
 الهدف ❶: القضاء على الفقر بجميع أشكاله

في كل مكان

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

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

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

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

الهدف ❻: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي 
للجميع

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

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

الالئق للجميع

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

وتشجيع االبتكار.

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

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

 الهدف ⓬: ضمان وجود أنماط استهالك 
وإنتاج مستدامة.

الهدف ⓭: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ 
وآثاره.

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

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

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

الهدف ⓰: السالم والعدل والمؤسسات

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



التقارير العاملية 
الرئيسية

تقدم املنشورات الرئيسية للمنظمة استعراضات شاملة وحتليالت إحصائية 
تغطي احلالة العاملية للزراعة واجلوع واملوارد الطبيعية واملجاالت ذات الصلة.
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التقارير العاملية الرئيسية

مستقبل األغذية 
والزراعة

االجتاهات	والتحديات
ماذا سيكون مطلوبًا لتحقيق رؤية 

عالم خاِل من اجلوع وسوء التغذية؟ 
بعد تسليط الضوء على طبيعة 

التحديات التي تواجهها النظم 
الزراعية والغذائية اآلن والتي 

ستواجهها خالل القرن احلادي 
والعشرين، يقدم هذا املنشور نظرة 

ثاقبة على القضايا الهامة واخلطيرة 
وما يجب القيام به. "بقاء األمور 

على حالها" ليس خيارًا، فمن 
الضروري إجراء حتوالت رئيسية 
في النظم الزراعية واالقتصادات 
الريفية وإدارة املوارد الطبيعية.

الغذاء والزراعة يف 
العامل وصوالً إىل 

2080/2050/2030
يقدم هذا املنشور للمجتمع الدولي 

وصناع القرار على الصعيدين 
العاملي والوطني واملجتمع املدني 

أحدث توقعات املنظمة بشأن 
مستقبل األغذية والزراعة في العالم 
على املدى الطويل. ويوفر مجموعة 
من التطورات املمكنة لتعزيز التفكير 

اإلمنائي وصياغة السياسات.

2017 روما،
ملم   220  × 160 52 صفحة، 

الطلب.  تحت  متوفر  السعر  أمرييك.  دوالر   45
ورقي ذو غالف 

والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
نية.  واإلسبا

نسخة موجزة

S U M M A R Y  V E R S I O N

2017 روما،
ملم   297  × 210 164 صفحة، 

أمرييك. ذو غالف ورقي 45 دوالر 
واإلسبانية. والروسية  والفرنسية 

والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
نية.  واإلسبا

مذكرة صحفية

http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6881e.pdf
http://www.fao.org/news/story/ar/item/471807/icode/


مذكرة صحفية
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حالة األغذية والزراعة 
لعام 2016

تغري	املناخ	والزراعة	واألمن	الغذائي
ما لم ُتتخذ اآلن إجراءات اآلن جلعل 
الزراعة أكثر استدامة وإنتاجية وقادرة 
على التكيف، فإن تأثيرات تغير املناخ 
ستؤدي إلحداث أضرار جسيمة بإنتاج 

األغذية في البلدان واملناطق التي 
تعاني بالفعل من انعدام األمن الغذائي. 

وميثل اتفاق باريس، الذي ُاعتمد في 
ديسمبر/كانون األول 2015، بداية 
جديدة للجهود العاملية الرامية إلى 

حتقيق االستقرار في املناخ قبل فوات 
األوان. ويعترف االتفاق بأهمية األمن 
الغذائي في االستجابة الدولية لتغير 
املناخ، وينعكس ذلك في تركيز كثير 
من البلدان على القطاع الزراعي في 

مساهماتها املخطط لها في التكيف مع 
تغير املناخ.

2016 روما،
ISBN 978-92-5-108897-5
ملم   260  × 210 192 صفحة، 

أمرييك. ذو غالف ورقي 56 دوالر 
والفرنسية  واإلنجليزية  والصينية  بالعربية  متوفر 

واإلسبانية.  والروسية 

حالة األغذية والزراعة لعام 
2016 فيديو 01''2'

حالة األغذية والزراعة لعام 2017
اإلرتقاء بالنظم الزراعية من أجل حتول ريفي شامل
سيصدر يف شهر أكتوبر/تشرين األول 2017

التحدي الذي يفرض نفسه اليوم هم القضاء 
على اجلوع والفقر وجعل الزراعة أكثر 

استدامة في وقت يرتفع فيه عدد السكان. 
إلى جانب ذلك، تشهد األرياف نزوح 
الشباب منها بينما يزداد الطلب على 

الغذاء. يعرض هذا التقرير استراتيجيات 
التي تعزز مكانة أنظمة الغذاء لتصبح محركا 

لإلقتصاد والتنمية واإلزدهار في الريف.

http://www.fao.org/news/story/ar/item/447318/icode/
https://www.youtube.com/watch?v=nrjxF0TZy3o
https://www.youtube.com/watch?v=nrjxF0TZy3o
http://www.fao.org/3/a-i6030a.pdf


يقدم هذا املنشور معلومات 
أساسية عن الوضع احلالي 

لقطاع تربية األحياء املائية وعن 
االجتاهات العاملية الرئيسية. 
وتستند نتائج البحوث املقدمة 

هنا إلى ستة استعراضات 
إقليمية عن حالة واجتاهات 

تربية األحياء املائية في أمريكا 
الشمالية وأوروبا وأمريكا الالتينية 

وآسيا والشرق األدنى وشمال 
أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى. ويبلغ املنشور رسالة 
حول الهدف االستراتيجي 

الثاني للمنظمة، وهو "جعل 
الزراعة واحلراجة وصيد األسماك 

أكثر إنتاجية واستدامة".

حالة تربية األحياء املائية 
يف العامل 2015

موجز

سيصدر يف شهر مارس/أذار 2017
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حالة املوارد السمكية وتربية 
األحياء املائية يف العامل 2016

املساهمة	يف	حتقيق	األمن	الغذائي	
والتغذية	للجميع

2016 روما،
ISBN 978-92-5-609185-7
ملم   260  × 210 204 صفحة، 

أمرييك. ذو غالف ورقي 75 دوالر 
والفرنسية  واإلنجليزية  والصينية  بالعربية  متوفر 

واإلسبانية.  والروسية 

يقدم تقرير حالة املوارد السمكية وتربية 
األحياء املائية لعام 2016 حتلياًل عامليًا 
الجتاهات األرصدة السمكية وإنتاجها 

وجتهيزها واستخدامها وجتارتها 
واستهالكها. ويوضح التقرير حالة 

أساطيل الصيد في العالم ويحلل الدور 
البشري في هذا القطاع. ويسلط الضوء 
على مجاالت محددة تشمل: التغذية 
واألنواع املائية الغازية الغريبة واملرونة 
وحوكمة احليازة وحقوق املستخدمني. 
كما يقدم معلومات عن تطورات مثل 
مبادرة احمليطات املشتركة، والنهج 
واسع النطاق لإلدارة املستدامة ملوارد 
مصايد األسماك في املناطق التي ال 

تخضع ملسؤولية أي بلد، وكذلك مبادرة 
النمو األزرق التي أطلقتها املنظمة، 
وكذلك يبحث اجلهود الرامية إلى 

مكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ 
ودون تنظيم. وتعد سلسلة حالة مصايد 

األسماك وتربية األحياء املائية في العالم 
مصدرًا فريدًا للمعلومات املوضوعية 

واملوثوقة واحملدثة عن مصايد األسماك 
وتربية األحياء املائية، وهي مفيدة 

لواضعي السياسات واملديرين والعلماء 
وجميع املهتمني بهذا القطاع.

حالة املوارد السمكية وتربية 
األحياء املائية يف العالم 2016
فيديو 08''3'

مذكرة صحفية

http://www.fao.org/3/a-i5555a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5588a.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EiBlbpJk3kE
https://www.youtube.com/watch?v=EiBlbpJk3kE
http://www.fao.org/news/story/ar/item/196987/icode/
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حالة الغابات يف العامل 2016
الغابات	والزراعة:	استخدام	
األراضي،	التحديات	والفرص

تدعم الغابات واألشجار الزراعة 
املستدامة وتعمل على استقرار التربة 

واملناخ وتنظم تدفقات املياه وتوفر 
موئاًل للملقحات، كما تسهم في 
األمن الغذائي ملئات املاليني من 

البشر من خالل توفير الغذاء والطاقة 
والدخل. ومع ذلك، تظل الزراعة 
هي الدافع الرئيسي إلزالة الغابات 
على الصعيد العاملي. ويظهر تقرير 
حالة الغابات لعام 2016 أنه من 
املمكن زيادة اإلنتاجية الزراعية 

واألمن الغذائي بوقف إزالة الغابات 
أو قلب مسار إزالتها، ويبرز اجلهود 

الناجحة التي تبذلها كوستاريكا 

وشيلي وغامبيا وجورجيا وغانا 
وتونس وفييت نام. ويعتبر التخطيط 
املتكامل الستخدام األراضي، الذي 

ترتكز عليه أدوات السياسات 
الصحيحة، أساسيًا لتحقيق التوازن 
بني استخدامات األراضي. ويغطي 
تقرير حالة الغابات في العالم الذي 
يصدر مرة كل سنتني حالة الغابات 

والتطورات السياسية والتطورات 
املؤسسية وغيرها من القضايا الرئيسية 
املتعلقة بقطاع الغابات. وينشر التقرير 

املعلومات احلالية واملوثوقة واملهمة 
لتسهيل إجراء املناقشات املستنيرة 

واتخاذ القرارات.

2016 روما،
ISBN 978-92-5-609208-3
ملم   260  × 210 204 صفحة، 

أمرييك. ذو غالف ورقي 65 دوالر 
واإلنجليزية  والصينية  بالعربية  متوفر 

واإلسبانية.  والروسية  والفرنسية 

قصص النجاح احمللية يف كوستاريكا 
وفييت نام وغامبيا يف إدماج الغابات 

والزراعة. ومتثل املدفوعات مقابل 
اخلدمات البيئية واإلدارة املجتمعية 

بعض اإلجابات.

حالة الغابات يف العالم 2016 
 فيديو 26''3'

مذكرة صحفية

http://www.fao.org/3/a-i5588a.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-iEcgwyv9dM
http://www.fao.org/news/story/ar/item/425878/icode/
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نظرة إقليمية عامة حول انعدام 
األمن الغذائي 2016

نظرة	إقليمية	شاملة	حول	انعدام	األمن	
الغذائي	يف	مخسة	أقاليم

تقدم هذه املنشورات حملة عامة عن 
االجتاهات الرئيسية في مجال األمن 
الغذائي والتغذية في األقاليم الرسمية 

اخلمسة للمنظمة: أفريقيا، وآسيا 
واحمليط الهادي، وأوروبا وآسيا 

الوسطى، وأمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي، والشرق األدنى 

وشمال أفريقيا. وقد تم إحراز تقدم في 
معاجلة احلد من انعدام األمن الغذائي 
في جميع أنحاء العالم بفضل األهداف 

اإلمنائية لأللفية. وقد جنح إقليما 
آسيا واحمليط الهادي، وأوروبا وآسيا 

الوسطى في خفض نسبة السكان 
الذين يعانون من اجلوع إلى النصف. 

وخفضت أمريكا الالتينية نسبة السكان 

الذين يعانون من الفقر املدقع بنسبة 
66 في املائة وخفضت انعدام األمن 
الغذائي بنسبة 5.5 في املائة بحلول 

عام 2015. ومع ذلك، فإن املعدل 
اإلجمالي للتقدم أقل من املطلوب، وال 
يزال أمامنا جدول أعمال شاق. وعالوة 
على ذلك، فمع زيادة توافر املغذيات 
الكبيرة والبروتينات والكربوهيدرات 
والدهون، حتى في البلدان األفقر، 

يتزايد التهديد من السمنة وزيادة 
الوزن. وستساعد هذه التقارير على 

صياغة حوار عام جديد جتاه القضاء 
على اجلوع وسوء التغذية وإحداث 

تغيير محوري في النظم الغذائية.

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب:	
حملة	عامة	حول	األمن	الغذائي	والتغذوي	النظم	
الغذائية	املستدامة	بهدف	القضاء	على	اجلوع	

وسوء	التغذية

2017 نتياغو، سا

ISBN 978-92-5-309608-4

ملم   260  × 210 164 صفحة، 

متوفر  ورقي  غالف  ذو  الطلب.  تحت  متوفر  السعر 

نية بإلسبا

آسيا واحمليط اهلادي
االستثمار	يف	جيل	خاٍل	من	اجلوع

2017 بانكوك،

ISBN  978-92-5-109514-0

ملم   297  × 210 64 صفحة، 

ورقي  غالف  ذو  الطلب.  تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

أفريقيا
حتديات	تعزيز	القدرة	على	الصمود	

أمام	الصدمات	واإلجهاد

2017 أكرا،

ISBN 978-92-5-109629-1

ملم   297  × 210 52 صفحة، 

ورقي  غالف  ذو  الطلب.  تحت  متوفر  السعر 

بالفرنسية. وسيصدر  باإلنجليزية  متوفر 

مذكرة صحفية

مذكرة صحفية مذكرة صحفية

http://www.fao.org/3/a-i6747s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6481e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6813e.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/421871/
http://www.fao.org/news/story/en/item/456804/icode/
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/en/c/463394/
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حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل لعام 2015
حتقيق	الغايات	الدولية	اخلاصة	باجلوع	لعام	2015	:	

تقييم	التقّدم	املتفاوت

حالة انعدام 
األمن الغذائي 
يف العالم لعام 

2015
فيديو 37''4'

يستعرض تقرير حالة انعدام األمن 
الغذائي في العالم لعام 2015 التقدم 
احملرز باجتاه حتقيق الهدف 1 من 

األهداف اإلمنائية لأللفية منذ عام 1990 
واملعني بـ"القضاء على الفقر املدقع 

واجلوع" وأهداف مؤمتر القمة العاملي 
لألغذية. وشملت عوامل النجاح الرئيسية 

النمو االقتصادي وزيادة اإلنتاجية 
الزراعية ومنو األسواق )مبا في ذلك 

التجارة الدولية( واحلماية االجتماعية. 
ومع ذلك، وعلى الرغم من التقدم العام، 
فإن اآلثار الضارة لألزمات املمتدة، سواء 
بسبب الصراعات أو الكوارث الطبيعية، 
قد أدت أيضًا إلى خسائر. ويقدم التقرير 

توجيهات مفيدة في مجال السياسات 
للتغلب على هذه التحديات والقضاء على 

اجلوع وحتقيق األمن الغذائي.

2015 روما،
ISBN 978-92-5-608785-0
ملم   260  × 210 28 صفحة، 

أمرييك. ذو غالف ورقي 36 دوالر 
والفرنسية  واإلنجليزية  والصينية  بالعربية  متوفر 

واإلسبانية.  والروسية 
متوفرة  إلكرتونية  نسخة 

حالة انعدام األمن الغذائي يف 
العالم لعام 2017

بناء القدرة من أجل السالم واألمن الغذائي
سيصدر يف شهر سبتمرب/أيلول 2017

الشرق األدىن وشمال أفريقيا
اإلدارة	املستدامة	للمياه	يف	الزراعة	
شرط	أساسي	للقضاء	على	اجلوع	

والتكيف	مع	التغري	املناخي

2016 روما،
ISBN 978-92-5-109648-2
ملم   260  × 210 28 صفحة، 

ورقي غالف  ذو  الطلب.  تحت  متوفر  السعر 
والفرنسية.  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 

أوروبا وآسيا الوسطى
متهيد	السبيل	لتغذية	أحسن

2017 بودابست،

ISBN  978-92-5-109659-8

ملم   297  × 210 40 صفحة، 

ورقي  غالف  ذو  الطلب.  تحت  متوفر  السعر 

واإلنجليزية  واألرمينية  باأللبانية  متوفر 

والروسية  والرومانية  والهنغارية  والجورجية 

والرتكية والرصبية 

يحلل التقرير في طبعته لهذه السنة 
وضع األمن الغذائي والتغذية في كافة 

البلدان واألقاليم. ويوضح بالتدقيق 
العالقة بني النزاعات، األمن الغذائي 
والتغذية بالتركيز على الطريقة التي 
يسهم بها األمن الغذائي احلسن في 

بناء القدرة ودعم السالم.

مذكرة صحفية

مذكرة صحفية

http://www.fao.org/3/a-i4646a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6860a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6877e.pdf
http://www.fao.org/news/story/ar/item/288349/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/522759/icode/
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حالة موارد الرتبة العاملية
التقرير	الرئيسي

ح للمياه وخزان  تعمل التربة كأكبر مرشِّ
لتخزينها في العالم. وهي حتتوي على 
كمية من الكربون تزيد على ما حتتويه 

جميع النباتات فوق سطح األرض، 
وبالتالي تلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات 
الدفيئة األخرى. ويوفر تقرير حالة موارد 

التربة العاملية مرجعًا للتقييم الدوري 
واإلبالغ عن وظائف التربة وصحة 

التربة بشكل عام على الصعيدين العاملي 
واإلقليمي. واليوم، تدهورت 33 في 
املائة من األراضي بشكل متوسط إلى 
شديد بسبب التآكل والتملح والتراص 

حالة موارد التربة 
العاملية

فيديو 34''2'

والتحمض والتلوث الكيميائي. وسيؤدى 
املزيد من التدهور إلى اإلضرار بإنتاج 

األغذية، وزيادة تقلبات أسعار الغذاء، 
وقد يغرق ماليني البشر في اجلوع 

والفقر. إال أن التقرير يبني أن ذلك ميكن 
جتنبه من خالل اإلدارة املستدامة للتربة 

واستخدام املعارف العلمية واحمللية 
والنهج القائمة على األدلة.

حالة املوارد من األراضي واملياه يف 
العامل لألغذية والزراعة

إدارة	النظم	املعرضة	للخطر
من املتوقع أن يزداد إنتاج األغذية 

عامليًا بنحو 70 في املائة وبنحو 100 
في املائة في البلدان النامية بحلول عام 
2050. ويرجح أن يؤدي النمو السكاني 

مقترنًا بالتقدم االقتصادي إلى زيادة 
الطلب العاملي على الغذاء. وسيتعني 

أن يكون اإلنتاج الزراعي في املستقبل 
أكثر إنتاجية وأكثر استدامة. ويحلل 
هذا املنشور اخليارات املتاحة للتغلب 

على التحديات وحتسني إدارة املوارد. 
وفي كل موقع، ينبغي اجلمع بني مزيج 

من التغييرات في التدابير املؤسسية 
والسياسية مع زيادة فرص الوصول إلى 
التكنولوجيات لتحسني إدارة املوارد، 

وكذلك تضطلع زيادة االستثمارات 
والوصول إلى آليات التمويل اجلديدة 
والتعاون الدولي واملساعدات اإلمنائية 
بدور هام. ويكمل هذا اإلصدار األول 
من "حالة املوارد من األراضي واملياه 

في العالم " تقارير املنظمة األخرى من 
سلسلة "تقارير احلالة".

FAO & Earthscan, Rome, 2011
ISBN 978-92-5-606614-5

2015 روما،

ISBN 978-92-5-109629-1

ملم   250  × 176 650 صفحة، 

متوفر  ورقي  غالف  ذو  الطلب.  تحت  متوفر  السعر 

بالفرنسية.واإلسبانية. وسيصدر  باإلنجليزية 
متوفرة إلكرتونية  نسخة 

ملم   250  × 176 286 صفحة، 
أمرييك. ذو غالف ورقي 60 دوالر 

واإلنجليزية  والصينية  بالعربية  متوفر 
واإلسبانية.  والروسية  والفرنسية 

مذكرة صحفية

مذكرة صحفية

https://www.youtube.com/watch?v=ykgEwEOA25w
http://www.fao.org/docrep/017/i1688a/i1688a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5199e.pdf
http://www.fao.org/news/story/ar/item/357071/icode/
http://www.fao.org/news/story/ar/item/95202/icode/


15

دليل مطبوعات منظمة األغذية والزراعة 2017

حالة أسواق السلع الزراعية 
2016 - 2015

التجارة	واألمن	الغذائي:	حتقيق	توازن	أفضل	بني	
األولويات	الوطنية	والصاحل	العام

زادت قيمة التجارة العاملية في املنتجات 
الغذائية والزراعية بنحو ثالثة أضعاف 
على مدى العقد املاضي. ومن املتوقع 

أن يستمر النمو، حيث تزيد أقاليم مثل 
آسيا وشمال أفريقيا والشرق األدنى 

من صافي الواردات بينما تزيد بلدان 
أخرى - وال سيما أمريكا الالتينية - من 
صافي الصادرات. ويعكس تكوين التجارة 

تغير أمناط استهالك األغذية، والذي 
تدفعه أساسًا زيادة الدخل وعدد السكان 

والتحضر في البلدان النامية. ويتمثل 
التحدي في ضمان أن يعمل التوسع 

لصالح القضاء على اجلوع وانعدام األمن 

الغذائي وسوء التغذية وليس ضدها. 
ويهدف هذا اإلصدار من "حالة أسواق 
السلع الزراعية" إلى إثراء السياسات 
والنقاش، واحلد من االستقطاب في 
وجهات النظر بشأن إدارة التجارة 

الزراعية وأثرها على األمن الغذائي. تصدر 
السلسلة كل سنتني وتقدم قضايا أسواق 
السلع بطريقة موضوعية وسهلة الفهم 
بالنسبة لواضعي السياسات  ومراقبي 

أسواق السلع وأصحاب املصلحة املهتمني 
بهذه القضايا وآثارها على بلدان من 

مختلف مستويات التنمية االقتصادية.

2015 روما،

ISBN 978-92-5-608931-1
ملم   297  × 210 86 صفحة، 

أمرييك. ذو غالف ورقي 36 دوالر 
والفرنسية  واإلنجليزية  والصينية  بالعربية  متوفر 

واإلسبانية.  والروسية 
متوفرة إلكرتونية  نسخة 

حالة أسواق 
السلع الزراعية

2016 - 2015
 فيديو 34''4'

حتقيق هدف القضاء 
على اجلوع  فيديو 

'1''07

FAO, WFP & IFAD, Rome, 2015 
ISBN 978-92-5-608886-4

حتقيق هدف القضاء على اجلوع 
الدور	احلاسم	لالستثمارات	يف	احلماية	االجتماعية	والزراعة

يذكر هذا التقرير أن هناك حاجة إلى 
حوالي 267 مليار دوالر أمريكي سنويًا 

لتحقيق هدف القضاء على اجلوع. 
ويبحث التكاليف االستثمارية املطلوبة 

للقضاء على العجز املزمن في الطاقة 
الغذائية بحلول عام 2030. وفي ظل 

سيناريو العمل املعتاد، سيظل هناك نحو 
650 مليون شخص يعانون من اجلوع 

في عام 2030. وعلى هذا األساس، يقدر 
التقرير االستثمار الالزم للقضاء على اجلوع 

بحلول عام 2030 باستخدام مزيج من 
تدابير احلماية االجتماعية واالستثمارات 

املوجهة لصالح الفقراء. وتتوقع املرحلة 
األولى اتخاذ تدابير للحماية االجتماعية 

تهدف جلعل الفقراء فوق خط الفقر املدقع 
من خالل "التحويالت لتغطية فجوة 

الفقر". وتشمل املرحلة الثانية استثمارًا 
إضافيًا لتحفيز النمو املستدام لصالح الفقراء 

واحلفاظ عليه.

ملم   297  × 210 32 صفحة، 
أمرييك. ذو غالف ورقي 36 دوالر 

والفرنسية  واإلنجليزية  والصينية  بالعربية  متوفر 
واإلسبانية.  والروسية 

مذكرة صحفية

مذكرة صحفية

http://www.fao.org/3/a-i5090a.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=r3nkcLdZT5o
https://www.youtube.com/watch?v=031pyf5Qg7s
http://www.fao.org/3/a-i4951a.pdf
http://www.fao.org/news/story/ar/item/357582/icode/
http://www.fao.org/news/story/ar/item/297822/icode/
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التقرير	الثاين 
حلالة املوارد 

الوراثية احليوانية 
لألغذية	والزراعة

سلسلة	املوارد	
الوراثية

تساهم احليوانات املستأنسة بشكل مباشر في سبل 
كسب معيشة املاليني من البشر، مبا في ذلك ما 

يقدر بنحو 70 في املائة من الفقراء في املناطق 
الريفية في العالم. ويساهم احلفاظ على تنوع املوارد 
الوراثية احليوانية في تكيف إدارة الثروة احليوانية 

مع الظروف املتغيرة. ومع ذلك، تتعرض نسبة كبيرة 
من سالالت املاشية في العالم خلطر االنقراض، 

وفضاًل عن ذلك، لم تتم دراسة خصائص العديد منها 
بشكل كاف.

ويقدم هذا املنشور تقييمًا شاماًل للتنوع البيولوجي 
للثروة احليوانية واجتاهات إدارة املوارد الوراثية 
احليوانية، استنادًا إلى معلومات مقدمة من 129 

بلدًا والعديد من املصادر األخرى. ويحلل القدرات 
اإلدارية ويحدد الثغرات املعرفية التي يتعني سدها 

من أجل التصدي للتحديات الراهنة.

تقدم تقييمات هيئة املوارد الوراثية لألغذية 
والزراعة نظرة عامة عاملية، استنادًا إلى البيانات 

الوطنية، عن حالة املوارد الوراثية للغابات 
والنباتات واملوارد املائية واحليوانية في العالم، 

وعن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.

i
انقرض نحو 100 ساللة من 
املاشية بني عامي 2000 

و2014.
تتعرض 17% )1458( من 

سالالت احليوانات الزراعية 
في العالم خلطر االنقراض.

تتعرض 85% من السالالت 
احمللية في البلدان 

غير األعضاء في منظمة 
التعاون والتنمية في امليدان 
االقتصادي لوضع خطر غير 

معروف بسبب نقص البيانات 
السكانية.

يعود تآكل املوارد الوراثية 
إلى حد كبير إلى التهجني 

العشوائي.

2015 روما،
ISBN 978-92-5-108820-3
ملم   250  × 176 604 صفحة، 

ذو غالف صلب أمرييك.  دوالر   195
باإلنجليزية  متوفر 

متوفرة إلكرتونية  نسخة 

التقرير الثاني حلالة املوارد 
الوراثية احليوانية لألغذية 

والزراعة فيديو 00''3'

مذكرة صحفية

http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LsMUmfX9_Z0
http://www.fao.org/news/story/ar/item/380835/icode/
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2010 روما،
ISBN 978-92-5-106534-1
ملم   250  × 176 370 صفحة، 

ذو غالف صلب أمرييك.  دوالر   95
باإلنجليزية  متوفر 

حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل

التقرير	الثاين حول حالة املوارد الوراثية 
النباتية لألغذية	والزراعة

يعتبرالتنوع البيولوجي في املوارد 
الوراثية احلرجية ضروريًا لتحسني 

إنتاجية األنواع وحتسني القيمة 
التغذوية لألغذية التي تنتجها - مبا 
في ذلك اخلضراوات الورقية والعسل 
والفواكه والبذور واملكسرات واجلذور 

والدرنات والفطر. ويعتبر التفاوت 
الكبير في اخلصائص املرغوبة، مثل 
حجم الثمار، وسرعة النمو، وتكوين 
الزيوت، ونسبة اللب، شرطًا أساسيًا 

إلنتاج واستزراع أنواع محسنة من 

األشجار. ومع ذلك، ووفقًا لهذه 
النظرة الشاملة على املوارد الوراثية 

احلرجية، تفيد التقارير التي تقدمها 
البلدان بانتظام بأن نصف أنواع 
الغابات املذكورة مهددة بتحويل 
الغابات إلى مراِع وأراِض زراعية 
وباالستغالل املفرط وبالتضرر من 
آثار تغير املناخ. ويقدم التقرير 

توصيات ملواجهة هذه التهديدات، 
فضاًل عن حتليل عوامل التغيير 

والتكنولوجيات اجلديدة ذات الصلة.

يسهم التنوع الوراثي النباتي في 
صياغة النمو الزراعي في مواجهة 

تغير املناخ والتحديات البيئية 
األخرى. واستنادًا إلى املعلومات 

التي تم جمعها من التقارير الوطنية 
وعديد من الوثائق األخرى، يتتبع 

هذا املنشور التطورات في مجال 
املوارد الوراثية النباتية بني عامي 
1996 و2010. وقد ارتفع العدد 

اإلجمالي لعينات البذور احملفوظة 
خارج موقعها الطبيعي بنحو 20 

في املائة في جميع أنحاء العالم 
خالل هذه الفترة، ليصل إلى 

7.4 مليون عينة، على الرغم من 
أن متثيل احملاصيل الصغيرة 

واألقارب البرية للمحاصيل يظل 
ناقصًا. ومع تطور التقنيات 

اجلزيئية اجلديدة، ازدادت كمية 
البيانات املتاحة عن التنوع الوراثي 

بشكل هائل، مما أدى إلى فهم 
أفضل ملجاالت مثل االستئناس 

والتآكل اجليني والضعف اجليني.

2014 روما،
ISBN 978-92-5-108402-1
ملم   250  × 176 304 صفحة، 

ذو غالف صلب أمرييك.  دوالر   55
باإلنجليزية  متوفر 

متوفرة إلكرتونية  نسخة 

مذكرة صحفية

http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf
http://www.fao.org/news/story/ar/item/233313/icode/


منشورات مصممة لإلعالم وحتفيز التفكير ودعوة الناس إلى تبني أساليب 
حياة مستدامة وصحية.

االهتمامات 
العامة
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يظهر هذا الكتاب أن العمل معًا ميكن أن يحقق هدف 
"القضاء على اجلوع" بحلول عام 2030. ويعرض مجموعة 

فريدة من الصور توثق كيف كانت منظمة األغذية 
والزراعة متواجدة منذ زمن طويل – في احلقول واجلبال 
واحمليطات واحلر والغبار وفي البرد والرطوبة – تساعد 
الناس في البقاء على قيد احلياة والتقدم واالزدهار. ومنذ 
عام 1945، قامت املنظمة األغذية والزراعة، وهي أول 

وكالة تابعة لألمم املتحدة، بدور رائد في مكافحة اجلوع 
في جميع أنحاء العالم. وحتتوي أرشيفات املنظمة على 
أكثر من مليون صورة تغطي عقودها السبعة من االلتزام. 

حنو القضاء 
على اجلوع 
2030-1945
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ويحتوي هذا الكتاب على عينة متثيلية من اللقطات 
إلعطاء القراء صورة حقيقية عن أنشطة املنظمة منذ 

سنواتها األولى الرائدة وحتى اليوم، مع استبدال الصور 
القدمية باألبيض واألسود في وقت الحق بالصور امللونة. 
وتعكس الصور مختلف مجاالت نشاط املنظمة )الزراعة، 

ومصايد األسماك، واحلراجة، والتغذية، إخلوما إلى 
ذلك(، ومتتد لتشمل جميع أنحاء العالم. وكانت بعض 
الصور مبثابة سجالت تاريخية وتوثيق ملواقف ومشاريع 
املنظمة. وقد استخدمت صور أخرى ألغراض تعليمية، 

وأيضًا كأجزاء من أفالم وعروض تقدميية لشرح التقنيات 

املبتكرة وكيفية تنفيذ األنشطة العملية في امليدان. 
فالصورة اجليدة هي أفضل من ألف كلمة، وال سيما 
في املناطق ذات املستويات العالية من األمية أو التي 
ال تتوفر فيها مواد باللغات احمللية. وباإلضافة إلى 

الصور وتعليقاتها، يصف النص عمل املنظمة واللحظات 
الهامة في تاريخها عبر العقود. ويشارك بعض املصورين 
جتاربهم وأفكارهم. وهكذا، ميكن للقراء رؤية التفاصيل 

التي تم التقاطها في سياق كامل متطور.

روما،2017
 ISBN 978-92-5-109435-8

صفحة  228

مجلــد: 210 × 260 ملــم. 39 دوالر أمريــيك. ذو غالف 

ورقــي: 210 × 260 ملــم. 19 دوالر أمرييك. 
والفرنسية  واإلنجليزية  والصينية  بالعربية  متوفر 

واإلسبانية.  والروسية 

سيصدر يف أكتوبر/تشرين األول 2017
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البقول
بذور	مغذية	ملستقبل	مستدام i

حتتوي البقول على ضعف 
كمية البروتني املوجود 
في احلبوب الكاملة مثل 

القمح.

توفر البقول طاقة متواصلة 
وبطيئة احلرق في حني 
أن محتوى احلديد يساعد 
على نقل األكسجني في 

جميع أنحاء اجلسم.

ميكن أن يؤدي إدخال 
البقول بالتناوب مع 

احملاصيل األخرى خالل 
فترة إستراحة األرض إلى 
زيادة دخول املزارعني.

تثّبت البقول النيتروجني 
في التربة، فتحتاج إلى 

سماد أقل، مما يساعد على 
تقليل انبعاثات غازات 

الدفيئة.

http://www.fao.org/3/a-i5528a.pdf
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مجموعة مصورة بشكل 
جميل ألكثر من 30 

وصفة للبقول من جميع 
أنحاء العالم، مقدمة 

في شكل عملي ومغلفة 
بغالف سميك. استكشف 

مطبخ أمريكا الالتينية 
مع الطهاة هيالنا ريزو 

وريكاردو مونوز زوريتا، 
واإلبداعات اآلسيوية مع 

ساجنيف كابور وزبيدة 
طارق وشي زنغتاى، 

ونكهات القارة األفريقية 
مع موها فيدال وفيرونيكا 

جاكسون، فضاًل عن 
وصفات لذيذة من أبراهام 
غارسيا من اسبانيا، ورون 

بيكارسكي من الواليات 
املتحدة األمريكية، 

وديديم سينول من تركيا.

2016 روما، 
ISBN 978-92-5-609463-6

192 صفحــة، 210 × 260 ملــم 

29.95 دوالر أمريــيك. ذو غالف ورقي
واإلنجليزية  والصينية  بالعربية  متوفر 

واإلسبانية.  والروسية  والفرنسية 

يوفر هذا الكتاب املصور بشكل جميل حملة 
عامة عن البقول ودليل خطوة بخطوة حول 
كيفية طهيها، فهو دليل، وكتاب للطهي، 

يحتوي على معلومات مصورة. ويعرض 
تأثير البقول على التغذية والصحة وتغير 
املناخ والتنوع البيولوجي واألمن الغذائي، 
ويبني كيف ميكن زراعة البقول في أجزاء 
من احلديقة. ويشرع القراء في رحلة حول 
الكوكب، فيكتشفون الطرق التي ترتبط بها 

البقول مع التاريخ والثقافات اإلقليمية، 
ويتعلمون أهم األسرار من عشرة طهاة 

معروفني دوليًا: أبراهام غارسيا )إسبانيا(، 
وهيلينا ريزو )البرازيل(، وريكاردو 

مونيوز زوريتا )املكسيك(، ورون 
بيكارسكي )الواليات املتحدة(، ومحمد 
فضال )املغرب(، وفيرونيكا جاكسون 

)تنزانيا(، وديديم سينول )تركيا(، 
وساجنيف كابور )الهند(، وزبيدة طارق 

)باكستان(، وشي زنغتاى )الصني(.

البقول
فيديو 04''4'

الطهاة العشــرة الذين تظهر وصفاتهم في كتب 
البقول يقدمون نصائحهم ويشــاطرون خبرتهم 

وحبهم للبقول. أعاله، محمد فضال يرشــدنا خالل 
عملية طهي البقول.

البقول
رحلة	عاملية	من	خالل	
وصفات	لطهاة	رائدين

2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109343-6

120 صفحــة، 165 × 215 ملــم 
29.95 دوالر أمريــيك. مجلد

متوفــر باإلنجليزيــة واإلســبانية.

دليل	مطبوعات منظمة األغذية والزراعة	2017

مذكرة صحفية

https://www.youtube.com/watch?v=PH1O7WzLepQ
https://www.youtube.com/watch?v=PH1O7WzLepQ
https://www.youtube.com/watch?v=PH1O7WzLepQ
http://www.fao.org/news/story/ar/item/416333/icode/
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يروي هذا الكتاب قصة منظمة األغذية 
والزراعة وأبطالها ومساعيهم - مثل 

صاجب صاحب الرؤية ديفيد لوبني الذي 
دافع بال كلل في مطلع القرن العشرين 

من أجل منظمة دولية للدفاع عن مصالح 
املزارعني. ويبرز هذا املنشور صورًا لم 

تنشر من قبل للسنوات األولى للمنظمة 
ويذكر عشر قصص جناح للمنظمة، مثل 

استئصال الطاعون البقري، وإبرام معاهدة 

70 عاماً من عمل 
املنظمة

)2015-1945(

سبعة عقود من محاربة اجلوع

روما،2015
ISBN 978-92-5-608897-5

260 صفحــة، 210 × 260 ملــم 

36 دوالر أمريــيك. ذو غالف ورقي
واإلنجليزية  والصينية  بالعربية  متوفر 

واإلسبانية.  والروسية  والفرنسية 

مذكرة صحفية

http://www.fao.org/3/a-i5142a.pdf
http://www.fao.org/news/story/ar/item/344506/icode/
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بشأن املوارد الوراثية النباتية. وعلى مدى السنوات 
السبعني املاضية، صار العالم أكثر تعقيدًا، وأكثر عاملية 

وأكثر تفاعاًل. ومينحنا تقييم التحديات واإلجنازات 
املاضية فرصة أفضل حلل املشاكل التي تواجهنا اليوم. 
وفي هذا املجلد، هناك قضيتان رئيسيتان حتتالن مركز 

الصدارة - القضاء على اجلوع وسوء التغذية، والعمل 
ملواجهة تغير املناخ. وقد صمم هذا الكتاب بشكل جذاب 
سيعجب كل من له مصلحة في االصطفاف ملعاجلة هذه 

القضايا العاملية وغيرها.

الذكرى السبعون لتأسيس املنظمة
فيديو 39”5’

في عام 1945، وفي أعقاب احلرب العاملية الثانية، أنشــأت 
مجموعــة أساســية من البلــدان منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، 

وهــي منتــدى محايد ميثل اآلن معظم بلدان العالم.

https://www.youtube.com/watch?v=CLXsYH-45eI


26

التقارير العاملية الرئيسية

القضاء على اجلوع ممكن
التحدي	الكبري	جليلنا

سلسلة	نقاشات	
املنظمة

يقدم هذا الكتاب حملة عامة عن محاضرات ومناقشات 
املائدة املستديرة مبناسبة الدورة الصيفية التي نظمتها منظمة 

األغذية والزراعة وجامعة كومبلوتنس في مدريد، حتت 
عنوان "القضاء على اجلوع ممكن". وتناول اخلبراء رفيعو 

املستوى اجلوع وسوء التغذية من وجهات نظر مختلفة، مثل: 
"األمن الغذائي في املناطق احلضرية" )خوان ريبو، عمدة 

فالنسيا(، و"دور االتصاالت في عالم العوملة" )الكاتبان خوان 
لويس سيبريان ومارتن كاباروس( و"مكافحة اجلوع في سياق 

دولي" )إنريك ييفيس، مدير االتصاالت في املنظمة(. ويعرض 
املنشور نتائج مناقشات املائدة املستديرة املختلفة التي شارك 

فيها أكثر من 20 خبيرًا. هذا كتاب سهل القراءة يحتوي على 
رسومات وأرقام تقدم منظورًا جديدًا بشأن قضية اجلوع.

تهدف هذه السلسلة إلى رفع مستوى الوعي وإثراء 
النقاش حول القضايا الرئيسية ذات الصلة بعمل املنظمة 
في ما يخص األغذية والتغذية وإدارة املوارد الطبيعية. 

روما،2016
ISBN 978-92-5-309508-7

160 صفحــة، 210 × 260 ملــم 
الســعر متوفــر تحــت الطلب. ذو غالف ورقي

باإلسبانية.  متوفر 
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في أكتوبر/ تشرين األول 2015، 
عرضت رسالة البابا فرانسيس 
الدورية، Laudato si’ )امَلجد 

لك(، في مقر املنظمة في روما. 
وشكلت الرسالة جزءًا من سلسلة 

بعنوان "حوارات املنظمة"، نوقشت 
فيها القضايا العاملية الراهنة املرتبطة 

بعمل املنظمة من قبل املتخصصني 

وممثلي احلكومات واملجتمع املدني.
هذا الكتاب هو عبارة عن مجموعة 

من اخُلطب التي ألقيت في تلك 
املناسبة. وتوضح رسالة البابا 

فرانسيس  أن القضاء على الفقر 
وحتقيق التنمية املستدامة ال ميكن 
أن يتحقق إذا لم نتخذ إجراءات 

عاجلة بشأن تغير املناخ.

امَلد لك
عن	رعاية	بيتنا	املشرتك

انتهاك حقوق اإلنسان يف قطاع الصيد
ُخطبتان افتتاحيتان مبناسبة اليوم 

العاملي ملصايد األسماك يف املنظمة 
أضحت انتهاكات حقوق اإلنسان 

في قطاع صيد األسماك متكررة 
ومستمرة وتتطلب حاًل عاجاًل. 
فالصيد غير املشروع واستغالل 

العمال واالجتار بالبشر كلها أمور 
تثير قلقًا بالغًا لدى الفاو. وخالل 
اليوم العاملي ملصايد األسماك في 
2016، أدانت املؤسستان بشكل 
مشترك هذه املظالم ودعت إلى 

القضاء عليها. هذا الكتاب عبارة عن 
مجموعة من اخُلطب التي ألقيت في 

تلك املناسبة. وتقدر منظمة العمل 
الدولية أن هناك 24000 صياد من 
الرجال والنساء في املتوسط يفقدون 

أرواحهم كل عام أثناء العمل. وتشمل 

انتهاكات حقوق اإلنسان استغالل 
العمال والسخرة واالجتار بالبشر 

وعمل األطفال والعبودية. وتعمل الفاو 
إلنهاء انتهاكات حقوق اإلنسان عبر 
سلسلة قيمة مصايد األسماك بأكملها 
من خالل األدوات القائمة بالفعل، 
مثل اخلطوط التوجيهية الطوعية 

ملنظمة األغذية والزراعة بشأن مصايد 
األسماك الصغيرة النطاق، أو مدونة 

السلوك بشأن الصيد الرشيد، أو 
اتفاق املنظمة بشأن التدابير التي 

تتخذها دولة امليناء أو اتفاقية منظمة 
العمل الدولية رقم 188 بشأن العمل 

في صيد األسماك.

روما،2017
ISBN 978-92-5-009649-0

64 صفحــة، 176 × 250 ملــم 

الســعر متوفــر تحــت الطلب. ذو غالف 

ورقي
اللغة( )ثنايئ  واإلسبانية.  باإلنجليزية  متوفر 

ISBN 978-92-5-009170-9

48 صفحــة، 176 × 250 ملــم 

الســعر متوفــر تحــت الطلب. ذو غالف 

ورقي
اللغة( )ثنايئ  واإلسبانية.  باإلنجليزية  متوفر 



مجموعة مختارة من العناوين لتثقيف وإمتاع الشباب وإثارة فضولهم وإلهامهم 
لتغيير العالم نحو األفضل.

الرتبية والشباب



الرتبية والشباب
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شباب اليوم سيحددون مستقبل كوكبنا. الكثيرون 
يعرفون ذلك بالفعل وحريصون على القيام بدور 

نشط في معاجلة القضايا األكثر إحلاحًا التي 
تواجه مواطنيهم، مبا في ذلك اجلوع واالستدامة 
وتغير املناخ. وتعتزم املنظمة مساعدتهم على القيام 

بذلك عن طريق زيادة شحذ اهتمامهم وتقاسم 
املعارف معهم في أشكال ميسرة موجهة خصيصًا 

للشباب. وتستضيف املنظمة التحالف العاملي 

سلسلة	التعلم	
والعمل	

املواطنون 
العامليون 

الشباب



31

دليل مطبوعات منظمة األغذية والزراعة 2017

 ،)YUNGA( للشباب واألمم املتحدة
وهي شراكة بني وكاالت األمم املتحدة 
)مثل اليونسكو واليونيسف( ومنظمات 

أخرى تعمل مع األطفال والشباب )مثل 
مدارس CarboSchools كاربوسكولز 
والصندوق العاملي للطبيعة(. وتشجع 
سلسلة التعلم والعمل التي يصدرها 

التحالف العاملي للشباب واألمم املتحدة 

الشباب على أن يصبحوا عوامل تغيير 
فاعلة في مجتمعاتهم احمللية. ويركز 
كل منشور في هذه املجموعة املتنامية 

على قضية أو موضوع محدد. وقد عمل 
خبراء املنظمة على جعل القضايا املعقدة 

سهلة الفهم. كما سيجد املعلمون هذه 
السلسلة مصدرًا قيما لالستخدام في 

الصفوف الدراسية.

السلسلة 
الكاملة

اإلحتاد العاملي للشباب واألمم 
املتحدة  فيديو 23''1'

 1 
التنوع البيولوجي

  2 

تغري املناخ
    3 

القضاء على اجلوع
  4 

الغابات
   5 

احمليط
 6 

الرتبة
   7 

املياه
 8 

التغذية
  9 

الزراعة
    10 

احلوكمة
  11 

الطاقة
12 

اجلنسانية

https://www.youtube.com/watch?v=_8Di1Pvf3Bs
https://www.youtube.com/watch?v=_8Di1Pvf3Bs
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سلسلة	التعلم	
والعمل	

كلمة "بيولوجي" تعني احلياة وكلمة "تنوع" يعني االختالف، 
لذلك يشير التنوع البيولوجي )أو التنوع احليوي( إلى التنوع 
املذهل في النباتات واحليوانات في الطبيعة وكيفية تفاعلها 
مع بعضها البعض.

ويشجع هذا املنشور الشباب على فهم التحديات البيئية 
احلالية واملتوقعة املرتبطة بالتنوع البيولوجي، وحمايته من 
خالل العمل. وفي حني حتتاج هذه املشاكل إلى معاجلة على 
الصعيد العاملي، فهناك أيضًا أشياء كثيرة ميكن أن يقوم بها 
األفراد واملجتمعات احمللية.

 FAO, WAGGGS & CBD
2010 روما،

ملم   210  × 148 72 صفحة، 
أمرييك. ذو غالف ورقي 20 دوالر 

واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
.والربتغالية  واإلسبانية  والفرنسية 

والروسية  والصينية  واإليطالية 
ملقدونية  وا

2015 روما،
ISBN 978-92-5-109012-1
ملم   210  × 148 164 صفحة، 

أمرييك. ذو غالف ورقي 20 دوالر 
والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

واإليطالية  واإلسبانية.والربتغالية 
والهنغارية  والروسية  والصينية 

ملقدونية  وا

نحن جميعًا نعتمد على مناخ الكوكب مبجموعة 
متنوعة من الطرق، من القدرة على االستمتاع 
بأشعة الشمس وقضاء الوقت في الهواء الطلق 

إلى االعتماد على الطقس اجليد للحصول على 
احملاصيل واملواد الغذائية،. وتنظم قوانني 

الطبيعة والعمليات الفيزيائية املناخ بطريقة جتعل 
األرض صاحلة للعيش وتدعم احلياة البشرية 

واحليوانية والنباتية.
ومع ذلك، فإن مناخنا آخذ في التغير، ويرجع 
ذلك إلى حد كبير إلى النشاط البشري. وعلى 

الرغم من تغيره الطبيعي على مدى فترات طويلة 

من الوقت، فإن البشر يتسببون اآلن في تغير 
املناخ من خالل االستخدام املكثف ملصادر الطاقة 

امللوثة وإزالة الغابات والتدخالت األخرى. ونحن 
نشهد بالفعل ارتفاعات في درجات احلرارة، 
وذوبان األنهار اجلليدية وارتفاع منسوب مياه 

البحر، فضاًل عن زيادة في الظواهر اجلوية 
املتطرفة. واخلبر السار هو أن هناك الكثير الذي 

مما ميكن عمله للتصدي لتغير املناخ. ويوضح 
هذا الكتاب للشباب كيف ميكنهم املشاركة، من 

تغيير العادات اليومية إلى نشر الوعي.

تغري املناخ
شارة	التحدي	)الطبعة	الثانية(

التنوع البيولوجي
شارة	التحدي

http://www.fao.org/3/a-i1885a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5216e.pdf
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بالنسبة للبشر، تعتبر الغابات مصدرًا لكسب الرزق 
واحلصول على الغذاء واألعشاب الطبية؛ فهي تعطينا 

األخشاب التي ميكن استخدامها للمأوى واألثاث 
والوقود، كما أنها أماكن للترفيه. وتلعب دورًا كبيرًا في 

احلفاظ على صحة كوكبنا البيئية: وتساعده في منع 
تآكل التربة وحتسني جودة املياه وتوفير احلماية من 

الفيضانات. ومن املؤسف أن الغابات في أنحاء كثيرة من 
العالم آخذة في التدهور. ومن املتوقع أن يؤدي تغير املناخ 
إلى تفاقم الوضع، ولكن هناك الكثير الذي ميكننا القيام 

 wangari( به حلماية الغابات. كما قالت وانغاري ماثاي
maathai( احلائزة على جائزة نوبل: "عندما نزرع 

األشجار، نضع بذور السالم وبذور األمل".

تغطي احمليطات 70 في املائة من مساحة سطح األرض، 
وتعد ضرورية للحياة على كوكبنا. فهي توفر الغذاء وتنظم 
املناخ وتوفر نصف األكسجني الذي نتنفسه. كما توفر لنا 

احمليطات وسائل نقل وفرص للترفيه. ولقد ظن الناس منذ 
زمن طويل أن احمليط مترامي االتساع وكثير العطاء بحيث 
يستمر في توفير احتياجاتنا إلى األبد، ولكن هذا ليس هو 
احلال: فاألنشطة البشرية تسبب ضررًا كبيرًا للحياة في 

احمليطات. وتأخذ شارة التحدي اخلاصة باحمليط األطفال 
في رحلة الكتشاف احمليط. وهي مليئة بأنشطة تساعدهم 
على معرفة كيف يعمل احمليط، واملخلوقات التي تعيش 
فيه، ومدى أهميته في حياتنا اليومية، فضاًل عن الدور 

الذي ميكننا أن نلعبه جميعًا في حمايته.

هل ميكنك أن تتخيل عدم وجود أي 
طعام تتناوله ليوم كامل؟ أو أال تعرف من 
أين قد تأتي وجبتك التالية؟ هذه مشكلة 
يومية تواجه أكثر من مليار شخص في 
جميع أنحاء العالم ال يحصلون على ما 
يكفي من الغذاء والتغذية لعيش حياة 
طبيعية وصحية. يجعل اجلوع الناس 
يشعرون بالضعف والوهن ويجعل من 
الصعب عليهم التركيز والدراسة والعمل.

وتساعد شارة التحدي اخلاصة بالقضاء 
على اجلوع الشباب على التعلم عن 
أسباب اجلوع وأهمية األمن الغذائي 
والسيادة الغذائية، واخلطوات التي ميكننا 
اتخاذها ملكافحة اجلوع.

2013 روما،
ISBN 2-607973-5-92-978 

ملم   210  × 148 152 صفحة، 
أمرييك. ذو غالف ورقي 20 دوالر 
واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
.واإليطالية  واإلسبانية  والفرنسية 
والروسية  والصينية 

2013 روما،

ملم   210  × 148 172 صفحة، 

أمرييك. ذو غالف ورقي 20 دوالر 

والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 

والروسية  .والصينية  واإلسبانية 

القضاء على اجلوع
شارة	التحدي

2013 روما،
ISBN978-92-5-607949-7
ملم   210  × 148 124 صفحة، 
أمرييك. ذو غالف ورقي 20 دوالر 
والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
والروسية  والصينية  .واإليطالية  واإلسبانية 

الغابات شارة	التحدي

احمليط شارة	التحدي

http://www.fao.org/3/a-i3466a.pdf
http://www.fao.org/3/i3479a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3465a.pdf


التربة ضرورية للحياة - فهي توفر املغذيات واملياه واملعادن للنباتات 
واألشجار، كما أنها موطن ملاليني احلشرات والبكتيريا واحليوانات 
الصغيرة. وبدون التربة، ال ميكن زراعة احملاصيل أو دعم الثروة احليوانية 
أو احلصول على مواد لبناء املأوى. كما تقوم التربة الصحية بتخزين املياه 
وتصفيتها وإعادة تدوير املغذيات واملساعدة في التعامل مع اآلثار السلبية 
لتغير املناخ عن طريق تخزين كميات كبيرة من الكربون. ولكن تربتنا معرضة 
للخطر من تهديدات مثل التلوث واملمارسات الزراعية السيئة.
وتدعو شارة التحدي اخلاصة بالتربة الشباب إلى اكتشاف األرض حتت 
أقدامهم: وتستكشف أنشطتها ما هي التربة وكيف يتم تشكيلها، والكائنات 
التي تعيش فيها، وما ميكننا القيام به حلمايتها لألجيال القادمة.

2015 روما،
ISBN 978-92-5-608434-7
ملم   210  × 148 124 صفحة، 

أمرييك. ذو غالف ورقي 20 دوالر 
واإلسبانية  والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 

والربتغالية والروسية   والصينية  واإليطالية 

الرتبة 
شارة	التحدي	
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سلسلة	التعلم	
والعمل	

هل ميكنك أن تتخيل عدم استخدام أي مياه ليوم 
كامل؟ هل تعلم أن معظم األشياء التي يصنعها اإلنسان 

تتطلب استخدام املياه في مرحلة ما أثناء تصنيعها؟ 
وعادة فقط عندما يتوقف هطول األمطار وتنضب 

املياه العذبة أو تتلوث، نتذكر أننا ال نستطيع حتمل 
تكاليف استخدام املياه دون التفكير في كيفية ضمان 

إمدادات نظيفة للمستقبل. وتسلط شارة التحدي 
اخلاصة باملياه الضوء على مدى اعتمادنا على املياه 

وما ميكننا القيام به حلماية هذا املورد احليوي.

2013 روما،
ISBN 978-92-5-107536-4
ملم   210  × 148 100 صفحة، 
أمرييك. ذو غالف ورقي 20 دوالر 
واإلسبانية  والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
واألملانية. والروسية   والصينية  .واإليطالية 

املياه
شارة	التحدي

http://www.fao.org/3/a-i3855a.pdf
http://www.fao.org/3/i3225a.pdf
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إن تناول األطعمة التي تعطي جسمك كل 
ما يحتاجه أكثر أهمية من تناول ما حتبه 
فقط. حيث يحتاج جسمك إلى مجموعة 
من العناصر الغذائية املختلفة للعديد من 

االستخدامات واألنشطة املختلفة، وينبغي 
عليك احلصول على كل منها بالكميات 

الصحيحة لتكون صحيًا.
وتشرح شارة التحدي هذه أنواع املغذيات 
التي حتتاجها أجسامنا لكي نعيش حياة 

سعيدة وصحية، وهي األطعمة التي 
متنحنا العناصر املغذية الهامة، وأفضل 

طريقة إلعداد هذه األطعمة لتحقيق أقصى 
استفادة من املواد الغذائية املتاحة.

خذ دقيقة للتفكير في الناس الذين تعرفهم: هل األوالد والبنات، والرجال والنساء لديهم 
نفس الفرص؟ هل ُيعاَملون بنفس الطريقة؟

وتعني املساواة بني اجلنسني ببساطة األدوار االجتماعية املخصصة للرجل واملرأة. وتختلف 
أدوار اجلنسني من ثقافة إلى ثقافة وتتغير مع مرور الوقت. وينظر هذا الكتاب في كيفية 

تفكيرنا في أدوار اجلنسني في ثقافتنا، وفي جميع أنحاء العالم. ويستكشف أسباب وجود 
أوجه عدم مساواة أحيانًا وما ميكننا القيام به للتغلب عليها وجعل العالم مكانًا أكثر إنصافًا.

الطاقة هي جزء من حياتنا اليومية. 
ونحن نستخدمها لطهي طعامنا وللتنقل 

ولتوليد الكهرباء. والشمس هي أهم مصدر 
للطاقة، فهي متنحنا الضوء والدفء 

وتساعد النباتات على النمو وأشياء أخرى 
كثيرة. ويستخدم الناس في جميع أنحاء 
العالم طاقة الشمس، وغيرها من املوارد 

مثل النفط واحلطب والرياح، لتلبية 
احتياجاتهم من الطاقة.

وفي شارة التحدي اخلاصة بالطاقة 
نستكشف مختلف أشكال الطاقة التي 

نستخدمها، وال سيما الفرق بني أشكال 
الطاقة املتجددة وغير املتجددة. وقد 

أعلنت الفترة 2014-2024 "عقد الطاقة 
املستدامة للجميع"، وتستخدم لزيادة 

الوعي باستخدام الطاقة بشكل رشيد، 
ودعم توفير طاقة أنظف للجميع.

تعد الزراعة ضرورية حلياة البشر - فهي تعطينا الطعام الذي نأكله. وهناك العديد من 
أنواع الزراعة املختلفة، مبا في ذلك احملاصيل والفواكه واخلضر وتربية املاشية على نطاق 
كبير وصغير. ولكن كيف ميكننا ضمان أن نتمكن من زراعة الغذاء بطريقة مستدامة إلطعام 

7 مليارات ماليير نسمة يعيشون على األرض؟
تبحث شارة التحدي اخلاصة بالزراعة النظم الزراعية املختلفة، مبا في ذلك األساليب 
التاريخية واملمارسات في جميع أنحاء العالم اليوم. كما تسلط الضوء على دور املزارعني 

في مجتمعنا واملخاطر والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

تؤثر عمليات احلوكمة وصنع القرار على كل مجال من مجاالت حياتنا - بدءًا من 
كيفية تفاعلنا مع أصدقائنا إلى كيفية صوغ القوانني. وحتدد كيفية اتخاذ القرارات على 

املستويات الدولية والوطنية واحمللية، واملساواة في املعاملة بني جميع األفراد، ومستويات 
التنمية املختلفة، وما إذا كانت املوارد تستخدم على نحو مستدام، وتصون حقوق اإلنسان. 

ولكن كيف ميكننا االنخراط في احلوكمة؟ يهدف هذا املنشور إلى إظهار أنه من خالل 
كوننا مواطنني نشطني، ميكننا املساهمة في تعزيز احلوكمة الرشيدة سواء في مجتمعاتنا 

احمللية أو في جميع أنحاء العالم.

التغذية
شارة	التحدي	

احلوكمة
شارة	التحدي

الطاقة
شارة	التحدي

اجلنسانية
شارة	التحدي

الزراعة
شارة	التحدي

قريب الصدورقريب الصدور
قريب الصدورقريب الصدورقريب الصدور

قريب الصدور قريب الصدورقريب الصدور
قريب الصدورقريب الصدور

قريب الصدور
قريب الصدور

قريب الصدور
قريب الصدور
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يأخذ هذا الدليل القراء الشباب في رحلة من املناطق 
الساحلية إلى القطبني املتجمدين وفي أعماق البحار. 

ويلقي نظرة فاحصة على اخلصائص الفيزيائية 
والعمليات الطبيعية التي تشكل احلياة النباتية 

واحليوانية املذهلة التي توجد حتت املاء وكذلك 
أشكال احلياة التي تظهر بفعل عوامل املد واجلزر.

ويبني أيضًا الفوائد العديدة التي توفرها لنا 
احمليطات، ويناقش اآلثار السلبية التي ميكن أن 
تترتب على األنشطة البشرية ويشرح سبل حماية 
احمليطات واحلياة احمليطاتفيها واحلفاظ عليها، 

مبا في ذلك األنشطة واملبادرات التي ميكن للشباب 
االضطالع بها بأنفسهم.

يستكشف هذا الدليل الذي يعج باحلقائق الغابات 
في جميع أنحاء العالم، من أعماق الغابات املطيرة 
إلى أعالي اجلبال. كما يوضح الفوائد العديدة التي 
توفرها الغابات، ويناقش اآلثار السلبية التي يراها 
البشر على الغابات، ويشرح كيف ميكن لإلدارة 

اجليدة أن تساعد في حماية الغابات وتنوعها 
البيولوجي واحلفاظ عليها.

وفي نهاية الدليل، هناك أمثلة ملهمة للمبادرات 
التي يقودها الشباب وخطة عمل يسهل متابعتها 
ستساعد الشباب على تطوير أنشطتهم ومشاريعهم 

اخلاصة للحفاظ على الغابات.

تم تصميم هذا الدليل للتنوع البيولوجي 
كمورد تعليمي للمدارس ومجموعات الشباب 
واملتعلمني املهتمني من الشباب. ويشرح التنوع 
البيولوجي من حيث اجلينات واألنواع والنظم 
اإليكولوجية، ويستكشف أشكاله وأنواعه 
الكثيرة حتت سطح البحر وعلى اليابسة وفي 
الهواء وفي األنهار والبحيرات وفي املزارع 
التي تنتج طعامنا.
ويوضح الدليل أهمية التنوع البيولوجي، 
وكيف يؤثر البشر عليه، وما يجب علينا 
القيام به     
للحفاظ على املوارد البيولوجية في العالم. 
وفي نهاية الدليل هناك أمثلة ملهمة ملبادرات 
يقودها الشباب وخطة عمل سهلة املتابعة 
ملساعدة القراء على تطوير مشاريعهم اخلاصة.

2014 روما،
ISBN 978-92-5-108647-6
ملم   220  × 210 262 صفحة، 

ذو غالف صلب أمرييك.  دوالر   50
باإلنجليزية  متوفر 

2014 روما،
ISBN 978-92-5-108435-9
ملم   220  × 210 240 صفحة، 

ذو غالف صلب أمرييك.  دوالر   54
باإلنجليزية  متوفر 

دليل الشباب بشأن 
التنوع البيولوجي

2013 روما،
ISBN 978-92-5-107445-9
ملم   220  × 210 260 صفحة، 
ذو غالف صلب أمرييك.  دوالر   65
باإلنجليزية  متوفر 

دليل الشباب بشأن احمليط

دليل الشباب بشأن الغابات

http://www.fao.org/docrep/017/i3157e/i3157e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4224e.pdf
http://www.fao.org/3/contents/4dfc5b84-8084-4b9b-b082-10eb8b491966/i3856e.pdf
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يهدف هذا الكتاب التعليمي والدليل إلى 
تعريف الطالب الذين تتراوح أعمارهم 

بني 8 أعوام و13 عامًا بالغابات وحالتها 
الراهنة وقيمها املتعددة، ويسمح للمعلمني 

بتحقيق أهداف املناهج الدراسية.
وتركز الوحدات التعليمية على تعريف 
الغابات ودراسة دورها في دورة املياه 
واستكشاف بعض منتجاتها وتعريف 

الطالب باإلدارة املستدامة للغابات. 
ويستمد التدريس اإللهام من النهج 

التربوية املعترف بها دوليًا مثل نهج 
التحقيق. فمعظم التعلم يتم تصوره من 

خالل "األنشطة"، في الفصول الدراسية 
أو حتت األشجار، بداًل من االعتماد 

على األوراق، على الرغم من أن هناك 
أيضًا متارين للقراءة والكتابة.

     2017 روما،
)الكتاب(  ISBN 978-92-5-109440-2
)الدليل(  ISBN 978-92-5-109439-6

الطلب  تحت  متوفر  السعر 
واإلسبانية بالفرنسية  وسيصدر  باإلنجليزية  متوفر 

الغابات لألطفال
حالة	الغابات	يف	العامل:	كتاب	دروس	

ودليل	للمعلمني
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2013 روما،
 ISBN 978-92-5-107610-1
ملم   297  × 210 360 صفحة، 

أمرييك. ذو غالف ورقي 110 دوالر 
واإلسبانية.  بإلنجليزية  متوفر 

تهدف وحدة التعلم هذه إلى استكشاف املفاهيم األساسية املرتبطة 
بالتغذية اجليدة. وتنطبق الدروس على أي شخص يريد أن يتعلم كيفية 
حتسني نظامه الغذائي وعادات األكل التي يتبعها. وميكن استخدامها 
داخل وخارج الفصول الدراسية من قبل الطالب واملعلمني واألفراد أو 

مجموعات املجتمع احمللي. وتساعد األنشطة واملواد املصاحبة لها 
املتعلمني على تطبيق معارفهم املكتسبة في حياتهم اليومية.

غذاء جيد من أجل الصحة والعافية
دروس	يف	التغذية	واحلماية	الصحية

2005 روما،
ISBN 978-92-5-105408-8
ملم   297  × 210 212 صفحة، 

أمرييك. ذو غالف ورقي 30 دوالر 
والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

والسنهالية. والربتغالية  واإلسبانية 

يتوقف مستقبل البلد على شبابه، ولكن األطفال الذين يذهبون إلى 
املدرسة وهم يعانون من اجلوع ال يتعلمون جيدًا ويعانون من انخفاض 
مستوي النشاط البدني والقدرات املعرفية وضعف القدرة على مقاومة 

العدوى. ويهدف هذا الدليل إلى مساعدة معلمي املدارس وأولياء األمور 
واملجتمع احمللي على نطاق أوسع في تطوير وإدارة احلدائق املدرسية 

كمنصة للتعلم ووسيلة لتحسني التغذية.

إنشاء وتشغيل حديقة مدرسية 
دليل	للمعلمني	وأولياء	األمور	واجملتمعات	احمللية

2015 روما،
ISBN 978-92-5-108887-6
ملم   297  × 210 194 صفحة، 

ذو  الطلب.  تحت  متوفر  السعر 
ورقي غالف 

باإلنجليزية متوفر 

 )ENACT( "تشجع دورة "التثقيف من أجل التغذية الفعالة في املجال العملي
التحسينات طويلة األمد في النظام الغذائي من خالل منهج نشط يستند إلى 
احتياجات محددة، مع إيالء اهتمام للسياقات االجتماعية والبيئية.

التثقيف من أجل التغذية 
الفعالة يف املال العملي 
كتاب	الطالب	ودليل	املعلم

2015 روما،
ملم   297  × 210 32 صفحة، 

ذو  الطلب.  تحت  متوفر  السعر 
ورقي غالف 

باإلنجليزية متوفر 

تعزز دروس البرنامج األثر اإليجابي للزراعة على تغذية األطفال في البلدان 
املنخفضة الدخل. وتغطي ستة موضوعات هي: تخطيط البرنامج؛ وتنمية 
القدرات؛ والتنفيذ؛ واإلشراف؛ والرصد والتقييم؛ واالستدامة.

إدماج الرتبية الزراعية والتغذوية لتحسني 
تغذية األطفال الصغار
برنامج	دروس

http://www.fao.org/docrep/017/i3261e/i3261e.pdf
http://www.fao.org/3/a-a0218e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4952e/index.html
http://www.fao.org/3/a-i6367e.pdf
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يهدف هذا الدليل العملي إلى حتسني 
تغذية األسر في البلدان النامية. وقد 

ُكتب في املقام األول للعاملني الصحيني 
أو خبراء التغذية أو املرشدين الزراعيني 
أو غيرهم من العاملني في مجال التنمية 

الذين يقومون بتصميم مواد وأنشطة للتثقيف 
التغذوي والعمل مع الناس على مستوى 

املجتمع احمللي. وسيكون مفيدًا أيضًا 
ملقدمي الرعاية األسرية. ويشمل الدليل 

موضوعات التغذية األساسية واألمن الغذائي 
لألسر وتخطيط الوجبات ونظافة األغذية 
واالحتياجات الغذائية اخلاصة لألطفال 

والنساء والرجال واملسنني واألشخاص الذين 
يعانون من سوء التغذية.

2017 القاهرة،
2013  -  2005 أعيد طبعه يف 

ISBN 978-92-5-605233-9
ملم   250  × 176 128 صفحة، 

أمرييك. ذو غالف ورقي 26 دوالر 
والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 

والروسية  واإلسبانية 

يركز هذا املنشور على اخلطوات والقرارات 
احلاسمة التي يلزم اتخاذها عند بدء برنامج 
جديد ملدارس للمزارعني احلقلية. وهو يوجه 
القارئ من خالل اخلطوات األساسية الالزمة 

إلرساء أساس متني ملثل هذه البرامج، مبا 
يتماشى مع الظروف احمللية احملددة. ويحدد 

أيضًا العناصر والعمليات األساسية الالزمة لضمان 
مالءمة البرنامج وجودته ومنوه واستدامته.

2017 روما،
ملم   210  × 148 20 صفحة، 

والفرنسية  اإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
واإليطالية. واإلسبانية  والروسية  والصينية 

2007 روما،
ملم   297  × 210 60- صفحة، 

ورقي غالف  ذو  الطلب.  تحت  متفر  السعر 
والفرنسية  اإلنجليزية  بالعربية  متوفر 

واإليطالية واإلسبانية 

2016 روما،
ISBN 978-92-5-409126-2
ملم   250  × 176 112 صفحة، 
غالف  ذو  الطلب.  تحت  متفر  السعر 
ورقي
والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 
والربتغالية والروسية 

دليل األسر التغذوي

مدارس املزارعني احلقلية 
وثيقة	توجيهية

يوم األغذية العاملي 2017
فلنغري	يف	مستقبل	اهلجرة:	
نستثمر	يف	األمن	الغذائي	

والتنمية	الريفية
كتاب	األنشطة

احلق يف الغذاء: نافذة على 
العامل

دليل	املصادر	واالنشطة

http://www.fao.org/3/a-y5740a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5296e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7456a.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1301a.pdf


تعكف منظمة األغذية والزراعة على بجمع بيانات عن 245 بلدًا وإقليمًا 
منذ عام 1947، وتغطي هذه البيانات اإلنتاج واالستهالك والتجارة والتغذية 

واحلراجة ومصايد األسماك وتربية األحياء املائية. وتعتبر قاعدة البيانات 
اإلحصائية املوضوعية في املنظمة هي قاعدة البيانات اإلحصائية األشمل عن 

األغذية والزراعة في العالم.

اإلحصائيات
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الكتاب السنوي للمنظمة
املنتجات	احلرجية	2015

الكتاب السنوي للمنظمة
إحصائيات	مصايد	األسماك	
وتربية	األحياء	املائية	2014

هذا الكتاب السنوي عبارة عن جتميع 
للبيانات عن إنتاج األسماك وتربية 
األحياء املائية واألساطيل وعدد مصايد 
األسماك وإنتاج السلع والتجارة وموازنات 
األسماك ومنتجات املصايد. وتتوافر 
جميع املعلومات األساسية واجلداول 
اإلحصائية على قرص مدمج. ويتضمن 
الكتيب املرافق مالحظات عامة ومفاهيم 
وتصنيفات وجداول موجزة وخريطة 
مطوية ملناطق الصيد الرئيسية في املنظمة. 
ويتضمن الكتيب أيضًا حملة عامة عن 
االجتاهات والقضايا الرئيسية املتعلقة 
باملجموعات اإلحصائية املنفردة.

هذا جتميع للبيانات اإلحصائية 
املتعلقة باملنتجات احلرجية األساسية 

جلميع البلدان واألقاليم في العالم. 
ويتضمن بيانات سنوية عن حجم 

إنتاج املنتجات احلرجية وحجم وقيمة 
التجارة فيها. كما يتضمن جداول تبني 

اجتاه التجارة ومتوسط   قيم الوحدة 
التجارية لبعض املنتجات. وتستند 
املعلومات اإلحصائية في الكتاب 
السنوي أساسًا إلى البيانات التي 
تقدمها البلدان إلى إدارة الغابات 
في املنظمة من خالل االستبيانات 

واملنشورات الرسمية.

2016 روما،
ISBN 978-92-5-109322-1
ملم  295  × 210 104 صفحة، 

أمرييك دوالر   180
ورقي ذو غالف 

واإلسبانية والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

  2017 روما،
ملم   297  × 210 358 صفحة، 
68 دوالر أمرييك  ذو غالف ورقي
متوفرة إلكرتونية  نسخة 
واإلنجليزية  بالعربية  متوفر   
واإلسبانية والفرنسية 

2014 روما،
ISBN 978-92-5-108617-9
ملم  210  × 100 246 صفحة، 

أمرييك ذو غالف ورقي 40 دوالر 
باإلنجليزية متوفر 

إحصائيات مصايد األسماك وتربية 
األحياء املائية 2015 

قريب الصدور

يتضمن هذا الكتاب القسم األول الذي 
يقدم بيانات مواضيعية حول األمن 

الغذائي والتغذية، مبا في ذلك بيانات 
استهالك األغذية التي تم جمعها من 
املسوح الوطنية األسر املعيشية. ويقدم 
القسم الثاني معلومات وطنية وإقليمية 
مع مؤشرات مصنفة حسب القياسات 

البشرية ونقص التغذية واملكمالت 
وإمدادات الطاقة الغذائية و"السياق". 

ويوفر السياق مؤشرات عن التركيبة 
السكانية واحلالة الصحية، استنادًا 

إلى أمناط الوفيات وتوفير املياه املأمونة 
وخدمات الصرف الصحي. وال تقتصر 
مؤشرات القياس البشري على انتشار 
نقص التغذية فحسب، بل أيضًا على 

السمنة. وتستند املؤشرات الغذائية إلى 
إمدادات الغذاء الوطنية وتوثق اجلودة 
العامة لألنظمة الغذائية. وكذلك تسلط 
الضوء على أهمية النظم الغذائية خالل 
أول 1000 يوم من حياة الرضيع، مع 
مؤشرات عن جودة الرضاعة الطبيعية 

والتنوع الغذائي وتكرار الوجبات.

الغذاء والتغذية يف أرقام 2014

مذكرة صحفيةقريب الصدور

http://www.fao.org/3/a-i5716t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4175e.pdf
http://www.fao.org/news/story/ar/item/266226/icode/
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ISBN 978-92-5-108617-9    2015 روما،
متوفر  أمرييك  ذو غالف ورقي  40 دوالر  ملم   210  × 100 236 صفحة، 

ية إلنجليز با
ISBN 978-92-5-108894-4    2015 روما،

متوفر  أمرييك  ذو غالف ورقي  40 دوالر  ملم   210  × 100 164 صفحة، 
ية إلنجليز با

كتاب اجليب اإلحصائي 
للمنظمة  2015

األغذية	والزراعة	يف	العامل	

كتاب اجليب اإلحصائي 
للمنظمة
النب	2015

أوروبا وآسيا 
الوسطى

الشرق األدىن 
وشمال أفريقيا

آسيا واحمليط 
اهلادي أفريقيا

يعرض هذا الكتاب السنوي مؤشرات 
رئيسية مختارة تتعلق بالزراعة واألمن 

الغذائي وميكن للمجتمع الدولي 
واحلكومات والقطاع اخلاص واملجتمع 
املدني استخدامها لتقييم االجتاهات 

احلالية وحتديد اإلجراءات ذات األولوية. 
ويحتوي الكتاب على قسمني رئيسيني، أحدهما مواضيعي واآلخر 

وطني. ويعرض أبعادًا متنوعة للزراعة واألمن الغذائي في أربعة 
مجاالت تركيز: السياق؛ وأبعاد اجلوع؛ واإلمدادت الغذائية؛ 

والبيئة. وميثل هذا الكتاب جزءًأ من مجموعة الكتب اإلحصائية 
السنوية للمنظمة؛ ويتضمن بيانات من قاعدة بيانات شعبة اإلحصاء 

باملنظمة وقواعد بيانات املنظمة واملنظمات الدولية األخرى.

يسهم النب إسهامًا هامًا في الدخل 
النقدي لكثير من أصحاب احليازات 
الصغيرة الذين ينتجون معظم حبوب 

النب في العالم. وقد وصل االنتاج 
السنوى اآلن إلى حوالي 9 ماليني طن 

بزيادة مليون طن عن العقد املاضى. 
ويشكل هذا املنشور جزءًا من مجموعة 

املطبوعات اإلحصائية السنوية الصادرة عن املنظمة. ويتضمن 
الكتاب معلومات وطنية عن مؤشرات رئيسية لسنوات مختارة، 

بالتركيز على النب كسلعة رئيسية متداولة. وتشمل املواضيع: 
حملة عامة؛ وإنتاج النب واحملاصيل املرتبطة به؛ واستهالك 

النب واملنتجات املرتبطة به؛ والتجارة؛ واألسعار؛ والبيئة. وتوفر 
الرسومات املواضيعية ملخصًا مرئيًا عن إنتاج النب واستهالكه.

الكتب اإلحصائية للجيب 
توفر الكتب اإلحصائية السنوية 
اإلقليمية إحصاءات ومؤشرات 

تتعلق مبجموعة واسعة من 
املواضيع: اإلنتاج الزراعي 

واإلنتاجية والنمو واالستثمار 
وسكان الريف ورفاههم والفقر 
والعمالة الريفية واجلنسانية 

واألمن الغذائي وسالمة األغذية 
والتغذية واستخدام املوارد 

الطبيعية في األنشطة الزراعية 
)مثل األراضي واملياه والغابات(، 

وتغير املناخ، والتلوث البيئي 
والتنوع البيولوجي.

كتاب اجليب اإلحصائي للمنظمة 2017
قريب الصدور

قريب الصدور

http://www.fao.org/3/a-i4985e.pdf
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التوقعات الزراعية املشرتكة بني 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

ومنظمة األغذية والزراعة 
من 2016 إىل 2025

الرتكيز	اخلاص:	جنوب	الصحراء	الكربى
متثل التوقعات الزراعية ملنظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية ومنظمة األغذية 
والزراعة جهدًا تعاونيًا بني املنظمتني. 

وقد تم نشرها سنويًا على مدى 13 سنة 
املاضية، وأصبحت مؤشرًا عامليًا رئيسيًا 
للسلع الزراعية. وهي جتمع بني السلع 

والسياسات واخلبرات الوطنية لكال 
املنظمتني، فضاًل عن مساهمات البلدان 
األعضاء املتعاونة لتقييم اآلفاق املتوسطة 
األجل ألسواق السلع الزراعية الوطنية 

واإلقليمية والعاملية.
وتقدم الطبعة املشتركة الثانية عشرة 

من هذا التقرير توقعات السوق بالنسبة 
للسلع الزراعية الرئيسية والوقود احليوي 

واألسماك حتى عام 2025. وعلى مدى 
فترة التوقعات البالغة عشر سنوات، من 

املتوقع أن يقترن تباطؤ منو الطلب بزيادة 
في كفاءة اإلنتاج، مما يعني استقرار 

أسعار السلع الزراعية نسبيًا. إال أن عدم 
اليقني في السوق والسياسات ينطوي على 

مخاطر جتدد حدوث تقلبات.
ويتضمن تقرير هذا العام قسمًا خاصًا حول 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث 
يتوقع زيادة في توافر األغذية، وهو ما 
ينبغي أن يدعم انخفاض نقص التغذية. 
وميكن حتسني توقعات القطاع من خالل 

سياسات أكثر استقرارًا في مختلف 
أنحاء اإلقليم، من خالل االستثمارات 

االستراتيجية من القطاعني العام واخلاص 
- وال سيما في البنية التحتية - وآليات 

البحوث واإلرشاد املالئمة.

i

ومنظمة  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة 
والزراعة  األغذية 

2014 روما،
ISBN 978-92-5-109296-5
ملم  297  × 210 136 صفحة، 

أمرييك دوالر   72
ورقي ذو غالف 

باإلنجليزية متوفر 

التوقعات الزراعية املشتركة بني منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية ومنظمة 
األغذية والزراعة من 2017 إلى 2026

تركز طبعة عام 2017 على آفاق وحتديات 
القطاع الزراعي في جنوب شرق آسيا، 

مع تركيز خاص على كمبوديا وإندونيسيا 
وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية وماليزيا 

وميامنار والفلبني وتايلند وفييت نام.

سيصدر يف يوليو/متوز 2017

من املتوقع أن يزداد الطلب 
على األغذية، وخاصة 

األسماك واللحوم والدواجن، 
زيادة حادة خالل العقد 

املقبل.

سيزداد الطلب على 
احلبوب ومساحيق البروتني 
الستخدامها كأعالف في 

بشكل متزامن.

الزيادات في الطلب من 
احملتمل أن تعادلها مكاسب 

في اإلنتاجية.

في أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى، من املتوقع أن 

ينخفض معدل نقص التغذية 
من 23 إلى 19 في املائة.

مذكرة صحفية

http://www.fao.org/3/a-i5778e.pdf
http://www.fao.org/news/story/ar/item/422724/icode/
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2015 روما،
ISBN 978-92-5-108865-4
ملم  297  × 210 204 صفحة، 
أمرييك دوالر   30
 ذو غالف ورقي 
واإلسبانية والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

الربنامج العاملي للتعداد 
الزراعي 2020

اجمللد	األول:	الربنامج	واملفاهيم	
والتعاريف

آفاق الزراعة والتنمية الريفية يف 
األمريكتني

نظرة	على	أمريكا	الالتينية	والكارييب	
2016-2015

يقدم هذا املنشور توجيهات للتعدادات 
الزراعية التي جتريها البلدان في الفترة 

من 2016-2025. وسيكفل البرنامج 
العاملي للتعداد الزراعي 2020 أن 

تكون البيانات التي يتم جمعها قابلة 
للمقارنة على الصعيد الدولي والتصدي 
لالحتياجات اجلديدة من املعلومات. 
ويناقش املنشور أربع طرائق إلجراء 

التعداد الزراعي، ويؤكد على فوائد 
التطورات في تكنولوجيا املعلومات جلمع 

بيانات التعدادات ومعاجلتها ونشرها. 
وباستخدام هذه اخلطوط التوجيهية، 
ميكن للبلدان ضمان أن تكون نتائج 

تعداداتها متسقة وقابلة للمقارنة على 
الصعيد الدولي، مما يسمح لها بقياس 

أدائها مقارنة بالبلدان األخرى.

يحلل هذا املنشور االجتاهات – واآلفاق 
املستقبلية – في االقتصاد الكلي والزراعة 

والرفاه الريفي والسياسات في أمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 
ويقدم توصيات بشأن السياسات 

الالزمة للزراعة في اإلقليم الستعادة 
الزخم وتعزيز التنمية الريفية. وتشمل 
هذه التدابير التخفيف من أثر التباطؤ 

االقتصادي على الزراعة وحتفيز 

اإلنتاجية الزراعية وتعزيز اإلدارة 
املتكاملة للموارد الطبيعية وتيسير إدماج 

أسر املزارعني والشباب والنساء الريفيات 
بنجاح في سالسل القيمة الزراعية.

2015 خوزي، سان 
ISBN 978-92-5-108865-4
ملم  297  × 210 204 صفحة، 

الطلب تحت  متفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 

واإلسبانية باإلنجليزية  متوفر 

دليل	مطبوعات منظمة األغذية والزراعة	2017	

http://www.fao.org/3/a-i4913a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6606e.pdf
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التقييم العاملي حلالة املوارد 
احلرجية لعام 2015

كيف	تتغري	غابات	العامل؟

التقييم العاملي حلالة املوارد 
احلرجية لعام 2015

اجلداول	املرجعية	

 2015 روما،
ISBN 978-92-5-608826-0
ملم  297  × 210 252 صفحة، 

أمرييك دوالر   100
ورقي ذو غالف 

والفرنسية  اإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
واإلسبانية والروسية  والصينية 

تم فقد حوالي 129 مليون هكتار من 
الغابات منذ عام 1990 – وهي مساحة 
تعادل مساحة جنوب أفريقيا تقريبًا، 

مع زيادة عدد السكان وحتويل األراضي 
احلرجية إلى الزراعة واستخدامات 
أخرى. إال أن هذا التقرير يوضح أن 

معدل إزالة الغابات على الصعيد العاملي 
قد تباطأ على مدى 25 سنة املاضية 

بأكثر من 50 في املائة، بناء على 
بيانات شاملة تغطي 234 بلدًا وإقليمًا. 
ويشير املنشور أيضًا إلى أن املزيد من 

املناطق احلرجية تخضع للحماية حيث 
تعمل املزيد من البلدان على حتسني 

إدارة الغابات، ومع ذلك فمن الضروري 
زيادة تعزيز االجتاهات اإليجابية.

وقد نشر التقييم العاملي حلالة املوارد 
احلرجية ألول مرة في عام 1948، 
وهو يقدم معلومات محدثة عن حالة 
الغابات في العالم كل خمس سنوات.

يوفر هذا املرجع البيانات التي أبلغت عنها البلدان للتقييم 
العاملي حلالة املوارد احلرجية لعام 2015. وتقدم البيانات 

في شكل جداول سهلة املراجعة، وهو مرافق مفيد للتقرير 
الرئيسي وتتوافر أرقام أكثر تفصياًل على موقع مستكشف بيانات 

استخدامات األراضي احلرجية.

الثانية الطبعة   2016 روما،
ISBN 978-92-5-609283-0
ملم  297  × 210 54 صفحة، 
أمرييك دوالر   65
ورقي ذو غالف 
والصينية  والفرنسية  اإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
واإلسبانية والروسية 
متوفرة إلكرتونية  نسخة 

مذكرة صحفية

http://www.fao.org/3/a-i4793a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4808a.pdf
http://www.fao.org/news/story/ar/item/327026/icode/
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مركز فاو لالستثمار 
2014-1964

50	سنة	من	دعم	التنمية

ساهم مركز االستثمار التابع ملنظمة 
األغذية والزراعة منذ إنشائه في 
عام 1964 باستثمارات تزيد قيمتها 
على 100 مليار دوالر أمريكي بهدف 
حتسني حياة سكان الريف وسبل كسب 
عيشهم. ويروي هذا الكتاب قصة نشأة 
مركز االستثمار، ووضعه اآلن، وتصور 
كيف سيكون في املستقبل. ويستهدف 
هذا املنشور احليوي الغني بالذكريات 
الشخصية والوثائق والصور الفوتوغرافية 
املبكرة املتخصصني في االستثمار وأولئك 
املهتمني بالتعلم من التجارب في مجال 
الزراعة والتنمية الريفية.

 2015 روما،
ISBN 978-92-5-608826-0
ملم  250  × 180 160 صفحة، 
الطلب. تحت  متفر  السعر 
ورقي ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 

مركز فاو لالستثمار
 فيديو 37''3'

مذكرة صحفية

http://www.fao.org/3/a-i4654e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YG7Vtpe60iA
http://www.fao.org/support-to-investment/news/detail/en/c/357700/
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يقدم موجز العرض والطلب على احلبوب منظورًا 
محدثًا لسوق احلبوب العاملية. ويتعزز املوجز الشهري 

بتقييم مفصل إلنتاج احلبوب، فضاًل عن ظروف 
العرض والطلب مصنفة حسب البلد/ اإلقليم في 

التوقعات الفصلية للمحاصيل وحالة األغذية.

يصدر ھذا التقرير بشكل سنوي ألعضاء 
ومراقبي الفريق احلكومي الدولي املعني 
باحلمضيات. ويوفر بيانات وحتليالت 

اقتصادية عن املواد اخلام الزراعية 
واملنتجات البستانية واالستوائية الرئيسية. 
وتشمل السلع التي يغطيها: املوز والفواكه 
االستوائية واملوالح والقطن واجللود والسكر 

والشاي، وغيرها.

 أعدت الطبعة السابعة عشرة من املوجز
 اإلحصائي العاملي استجابة للطلب املتزايد على
 بيانات إحصائية متسقة بشأن قطاع اجللود
 اخلام واجللود املدبوغة واملنتجات املشتقة،
 وحتتوي على أرقام محدثة حتى عام 2015.
 كما تتضمن نتائج التحليالت اإلحصائية
 حلوالي 190 بلدًا، تربط مراحل املعاجلة من
.اجللود اخلام إلى مرحلة املنتج النهائي

 2016 روما،
ملم  297  × 210 56 صفحة، 

الطلب. تحت  متفر  السعر 
ورقي ذو غالف 

باإلنجليزية متوفر 

 2016 روما،
ISBN 978-92-5-608826-0
ملم  297  × 210 136 صفحة، 
الطلب. تحت  متفر  السعر 
ورقي ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 

إحصاءات 
احلمضيات 2015

 2016 روما،
ملم  297  × 210 56 صفحة، 
الطلب.  تحت  متفر  السعر 

ورقي ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 

املوجز اإلحصائي العاملي 
للجلود اخلام واجللود 
املدبوغة وجلود األحذية 
2015-1999

توازن العرض والطلب على احلبوب 
للبلدان األفريقية جنوب الصحراء الكربى
الوضع	اعتبارًا	من	نوفمرب/	تشرين	الثاين	2016

http://www.fao.org/3/a-i5599e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5558e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6668e.pdf
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 يقدم مرصد نظام معلومات السوق
 ملخصًا للتطورات )AMIS( الزراعية
 الهامة في األسواق الدولية للسلع
 األساسية، مع التركيز على القمح
 والذرة واألرز وفول الصويا. وميثل
 تقييمًا جماعيًا للمنظمات األعضاء
 في نظام معلومات السوق الزراعية
 فيما يتعلق بوضع األسواق الدولية
 وتوقعاتها. وينشر عشر مرات في
 السنة، ويهدف التقرير إلى حتسني
 شفافية السوق والكشف عن املشاكل
 الناشئة التي قد تستدعي اهتمام
.صناع السياسات

 2017 روما،
ملم  297  × 210 08 صفحة، 
الطلب. تحت  متفر  السعر 
ورقي ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 

 2016 روما،
ملم  297  × 210 34 صفحة، 
الطلب. تحت  متفر  السعر 
ورقي ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر  مرصد نظام معلومات 

السوق الزراعية 
نوفمرب/	تشرين	الثاين	
2016

 2016 روما،
ملم  297  × 210 16 صفحة، 
الطلب. تحت  متفر  السعر 
ورقي ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 

يقدم رصد سوق األرز ملنظمة األغذية والزراعة 
حتلياًل للتطورات األخيرة في سوق األرز العاملي، 
مبا في ذلك التوقعات على املدى القصير. ويصدر 

في أربع طبعات في السنة.

رصد سوق األرز ملنظمة 
األغذية والزراعة

ديسمرب/كانون	األول	2016

 2016 روما،
ملم  297  × 210 40 صفحة، 
الطلب. تحت  متفر  السعر 
ورقي ذو غالف 
والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 
نية إلسبا وا

تنشر تقارير تقدير احملاصيل وإمدادات األغذية 
أربع مرات في السنة، وتركز على التغيرات التي 
تؤثر على املناطق النامية، وال سيما البلدان ذات 

الدخل املنخفض والتي تعاني من العجز الغذائي. 
ويقدم التقرير استعراضًا حلالة إمدادات األغذية 
مصنفة بحسب املنطقة اجلغرافية، وهناك قسم 
مخصص للبلدان ذات الدخل املنخفض والتي 

تعاني من العجز الغذائي، والبلدان التي حتتاج 
إلى مساعدة خارجية للحصول على الغذاء.

تقارير تقدير احملاصيل 
وإمدادات األغذية 

ديسمرب/كانون	األول	2016

يستعرض التقرير الشهري ألسعار املحاصيل 

الزيتية وتحديث السياسة تطور األسعار 

الدولية للبذور الزيتية والزيوت والطحني عىل 

النحو الذي تعكسه مؤرشات األسعار الخاصة 

باملنظمة، كام يحدد التطورات السياسية 

وأحداث السوق األخرية التي تعترب هامة 

بالنسبة لالقتصاد العاملي للبذور الزيتية.

البذور الزيتية والزيوت والطحني
السعر	الشهري	وحتديث	السياسة	
رقم	91،	فرباير/	شباط	2017

تقاريرتقارير
تقاريرتقاريرتقارير

تقارير تقاريرتقارير
تقاريرتقارير

تقارير
تقارير

تقاريرتقارير
تقاريرتقارير

http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Rice/Images/RMM/RMM-Dec16_H.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Oilcrops/Documents/MPPU_Apr10.pdf
http://www.amis-outlook.org/fileadmin/user_upload/amis/docs/Market_monitor/AMIS_Market_Monitor_Issue_43.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6558e.pdf
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AO & SUPARCO 2017 روما،
ISBN 978-92-5-109183-8
ملم  297  × 210 136 صفحة، 

الطلب. تحت  متفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 

باإلنجليزية متوفر 

الغطاء باحملاصيل الربيعية يف 
باكستان 2013 - 2014

القمح	والبطاطس

Rome, 2014
100 pp., 285 × 350 mm
Hardcover
Available in: English

أطلس الغطاء األرضي لباكستان
إقليم	البنجاب

 2014 روما،
ملم  350  × 285 100 صفحة، 
مجلد
باإلنجليزية متوفر 

أطلس الغطاء األرضي لباكستان
إقليم	السند

 2014 روما،
ISBN 978-92-5-109162-3
ملم  350  × 285 112 صفحة، 

أمرييك دوالر   150
مجلد

باإلنجليزية متوفر 

أطلس الغطاء األرضي لباكستان
إقليم	خيرب	باختوخنوا	واملناطق	
القبلية	ذات	اإلدارة	الفيدرالية

األطالس
متثل منظمة األغذية والزراعة املؤلف 

الرئيسي للمعايير العاملية والدولية 
لتوصيف الغطاء األرضي، التي 

تستخدمها البلدان األعضاء في املنظمة 
واألمم املتحدة واالحتاد األوروبي على 

نطاق واسع.
ويقوم فريق مكون من ثمانية خبراء 

متخصصني في رصد املوارد الطبيعية 
والزراعة باستخدام نظم االستشعار عن 

بعد ونظم املعلومات اجلغرافية بدعم 
البلدان في رسم خرائط للغطاء األرضي، 
وتقسيم املناطق الزراعية والبيئية، ورصد 

احملاصيل، وحتليل النماذج وحتليل 
املخاطر فيما يتعلق بالتدهور البيئي، 
واألمن الغذائي، واألخطار الطبيعية. 
وتنشر املنظمة قواعد بيانات وطنية 

تفصيلية للغطاء األرضي في النسختني 
املطبوعة واإللكترونية.

أطلس الغطاء األرضي لباكستان
شرعت حكومة باكستان، بدعم من الشركاء املتعاونني، في تنفيذ برنامج شامل لتحسني 

اإلبالغ اإلحصائي الزراعي باستخدام بيانات من األقمار الصناعية املخصصة لرصد األرض. 
وبفضل رسم خرائط الغطاء األرضي، ميكن للتطبيقات الزراعية احلصول على بيانات أساسية 

مفصلة ومستكملة وموثوقة ودقيقة لدعم الرصد املكاني وتقييم ديناميات النظام اإليكولوجي 
واملناطق الطبيعية. كما تعتبر هذه البيانات مفيدة أيضًا لتوليد مناذج موثوقة الستخدام 
األراضي احلالي للمساعدة في التنمية. وتغطي هذه السلسلة مناطق مختلفة من البالد.

http://www.fao.org/3/a-be839e.pdf
http://www.fao.org/3/a-be838e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5506e.pdf
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أطلس الغطاء األرضي جلمهورية أفغانستان اإلسالمية

أفغانستان بلد جبلي غير ساحلي تبلغ مساحته اإلجمالية حوالي 652000 كيلومتر مربع، 
وتكمن أهميته في موقعه االستراتيجي عند مفترق طرق آسيا الوسطى، وميتلك شبكة معقدة من 
التجارة والثقافة فضاًل عن موارد طبيعية كبيرة، ولكن موارد األراضي واملياه فيه محدودة جدًا. 

ويوفر هذا األطلس معلومات موثوقة عن احلالة الراهنة للغطاء األرضي وتوزيع فئات الغطاء 
األرضي الرئيسية، استنادًا إلى التقييمات اجلارية للغطاء األرضي والتصوير اجلوي عالي الدقة.

  2012 روما، 
ملم  297  × 420 74 صفحة، 
100 دوالر أمرييك  ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

  2012 الرياض، 
ISBN 978-92-5-109183-8
ملم  300  × 300 200 صفحة، 
الطلب. تحت  متفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 
بالعربية متوفر 

  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109183-8
ملم  350  × 430 112 صفحة، 

مجلد  أمرييك  دوالر   280
باإلنجليزية متوفر 

أطلس الغطاء األرضي جلمهورية جنوب السودان

يوفر هذا األطلس معلومات عن توزيع الغطاء األرضي - بحسب الشعبة اإلدارية واحلوض 
الفرعي - في جمهورية جنوب السودان، استنادًا إلى البيانات املستمدة من صور األقمار 

الصناعية، وقاعدة بيانات الغطاء األرضي في أفريقيا، وغيرها من املصادر. وقد قام خبراء 
وطنيون تلقوا تدريبًا مخصصًا على املنهجية واألدوات بإكمال التحقق امليداني. ويحتوي 
املنتج النهائي على حوالي 100000 مضلع مصنفة في 43 فئة مختلفة ومجمعة في سبع 

فئات رئيسية لسهولة التحليل والعرض. 

أطلس األشجار يف حمافظة الباحة واملواقع املاورة

يعزز هذا األطلس الوعي بالنباتات في اململكة العربية السعودية ويعمل كدليل 
للعاملني واملؤسسات املسؤولة عن التنمية املستدامة للغابات في البالد. ويسهم 
في حتقيق الهدف االستراتيجي 2 للمنظمة )جعل الزراعة واحلراجة ومصايد 

األسماك أكثر إنتاجية واستدامة( فضاًل عن مجال األولوية اإلقليمي املتمثل في 
تعزيز قدرة بلدان الشرق األدنى على االستخدام املستدام للموارد الطبيعية، مبا 

في ذلك ما يتعلق باملوارد الوراثية احليوانية.

  2012 روما، 
ملم  297  × 420 56 صفحة، 

90 دوالر أمرييك  ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

يقدم هذا األطلس معلومات عن توزيع الغطاء األرضي في السودان، حسب التقسيم اإلداري، 
استنادًا إلى البيانات املستمدة من صور األقمار الصناعية عالية الدقة، وقاعدة بيانات الغطاء 

األرضي ألفريقيا، وغيرها من املصادر. وقد قام خبراء وطنيون تلقوا تدريبًا مخصصًا على 
املنهجية واألدوات بإكمال التحقق امليداني. ويحتوي املنتج النهائي على حوالي 490000 

مضلع مصنفة في 83 فئة مختلفة ومجمعة في سبع فئات رئيسية لسهولة التحليل والعرض. 
وهي موزعة في قسمني رئيسيني: البلد والواليات.

أطلس الغطاء األرضي للسودان

http://www.fao.org/3/a-be895e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6725a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5043e.pdf
http://www.fao.org/3/a-be896e.pdf


املوضوعات التي تغطيها هذه املطبوعات تسلط الضوء على املجاالت املواضيعية 
ذات األولوية في املنظمة من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة لعام 2030.

حتت املهر



التنوع البيولوجي

تغري املناخ

األمن الغذائي والتغذية 

اهلجرة

السالم واألمن الغذائي

أهداف التنمية املستدامة والقضاء على اجلوع

الدول اجلزرية الصغرية النامية
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  2016 روما، 
ملم  250  × 200 48 صفحة، 

الطلب. تحت  متفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 

واإلسبانية والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

التنوع البيولوجي

الصني
الغابة والقرية واملدرج والنهر تكّون 

املشهد البيئي النموذجي من ملدرجات 
هاني لزراعة األرز.

© FAO/M. Qingwen

تعميم التنوع البيولوجي 
بوصفه موضوعًا شاماًل في 
قطاعات الزراعة ومصايد 

األسماك واحلراجة.

يجب أن يصبح اإلنتاج الزراعي أكثر استدامة وأن يفي 
باألهداف املجتمعية املتمثلة في احلصول على أغذية 
كافية وآمنة ومغذية. ويتناول هذا املنشور ما يشمله 
ضمان مساهمة التنوع البيولوجي في حتسني األمن 

الغذائي ويلخص التحديات الرئيسية املتوقعة على مدى 
السنوات األربعني املقبلة ويقدم نظرة على التغييرات 

األساسية الالزمة لضمان مساهمة التنوع البيولوجي في 
نظم مستدامة ومنتجة.

  2011 روما، 
ISBN 978-92-5-106748-2 

ملم  250  × 176 48 صفحة، 
الطلب. تحت  متفر  السعر 

ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 

يستفيد الناس من التنوع البيولوجي والنظم 
اإليكولوجية بطرق ال حصر لها، مبا في 
ذلك توفير الغذاء واملياه النظيفة واملأوى 
واملواد اخلام الالزمة لتلبية احتياجاتنا 

األساسية. ويقدم هذا الكتيب عمل املنظمة 
على تعميم التنوع البيولوجي كموضوع 

متعدد القطاعات يشمل قطاعات الزراعة 
ومصايد األسماك واحلراجة، ويقدم أمثلة 
على األنشطة امليدانية ويسلط الضوء على 

اآلليات الدولية ذات الصلة.

الزراعة املستدامة من 
أجل التنوع البيولوجي

التنوع	البيولوجي	من	أجل	
الزراعة	املستدامة

التنوع البيولوجي من 
أجل األغذية والزراعة

املساهمة	يف	األمن	الغذائي	
واالستدامة	يف	عامل	متغري

حتت اجملهر

http://www.fao.org/3/a-i1980e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6602e.pdf
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دليل مطبوعات منظمة األغذية والزراعة 2017

  2014 روما، 
ISBN 978-92-5-107998-0
ملم  297  × 210 400 صفحة، 

الطلب. تحت  متفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 

باإلنجليزية متوفر 

يعرض هذا املنشور أحدث االجتاهات والبحوث 
في برامج زراعة احملاصيل املعمرة. فالكثير من نظم 
اإلنتاج واملمارسات الزراعية لم تعد مستدامة اليوم، 
حيث أن آثارها على التربة واملياه والتنوع البيولوجي 
وسبل كسب املعيشة مهمة. وميكن أن يسهم تعميم 
استخدام احملاصيل املعمرة في املمارسات احلالية في 
تثبيت التربة الهشة واحلفاظ على العمليات الطبيعية 
الضرورية للحصول على عوائد مستقرة وعالية.

وضعت منظمة األغذية والزراعة بروتوكواًل 
لتحديد وتقييم حاالت القصور في تلقيح 

احملاصيل. وتشير النتائج الناشئة عن هذا 
اجلهد بقوة إلى أن عجز التلقيح قد يكون 

موجودًا في مجموعة واسعة من النظم 
الزراعية في جميع أنحاء العالم. وفي هذا 
املنشور، نظر الباحثون وواضعو السياسات 

في مجموعة من اإلجراءات للتصدي 
لقصور التلقيح، ووضعوا مجموعة إرشادية 
من االستجابات السياسية. ويوضح املنشور 
أهمية تعزيز التفاعل بني األوساط العلمية 
وأصحاب املعارف وواضعي السياسات في 

مجال خدمات النظم اإليكولوجية.

تعميم خدمات التنوع البيولوجي 
والنظم اإليكولوجية يف اإلنتاج الزراعي 

واإلدارة يف جزر احمليط اهلادي

  2014 روما، 
ISBN 978-92-5-109529-4

ملم  250  × 176 92 صفحة، 
أمرييك دوالر   37
ورقي  ذو غالف 

باإلنجليزية متوفر 

توضح هذه الوثيقة التوجيهية تفاصيل الصالت بني 
خدمات النظام اإليكولوجي والتنوع البيولوجي في 

الزراعة، وحتلل السياسات احلالية وأفضل املمارسات 
في جميع أنحاء جزر احمليط الهادي. وتركز بشكل 
خاص على أوجه التآزر بني اإلدارة املستدامة للمواد 

الكيميائية واحلفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه. 
كما يعرض املنشور نقاط دخول رئيسية للسياسات من 
أجل تعميم النهج املتبعة في الزراعة والتي حتد من 

استخدام املواد الكيميائية الزراعية.

التنوع	البيولوجي	وخدمات	النظم	اإليكولوجية	يف	
سلسلة	أنظمة	اإلنتاج	الزراعي

تعميم خدمات التنوع 
البيولوجي وخدمات النظم 

اإليكولوجية مع الرتكيز 
على التلقيح

  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-108666-7 

ملم  292  × 212 66 صفحة، 
الطلب. تحت  متفر  السعر 

ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 

احملاصيل املعمرة لألمن الغذائي
فعاليات	ورشة	عمل	اخلرباء	يف	
املنظمة

http://www.fao.org/3/a-i3495e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6505e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4242e.pdf


تواجه النظم الغذائية احلالية حتديات 
متزايدة لتزويد أعداد السكان املتزايدة 
بأغذية آمنة ومتنوعة ومالئمة من الناحية 
الغذائية بسبب القيود على املوارد 
والتدهور البيئي فضاًل عن الضيق املستمر 
لقاعدة األغذية وفقدان التنوع البيولوجي. 
ولتعميم التنوع البيولوجي وحتسني 
التغذية على الصعيدين الوطني واحمللي، 
يلزم فهم دقيق ملساهمة التنوع البيولوجي 
للغذاء في النظم الغذائية الصحية. وقد 
وضعت املنظمة هذه اخلطوط التوجيهية 
لتعميم التنوع البيولوجي في السياسات 
والبرامج وخطط العمل الوطنية واإلقليمية 
بشأن التغذية. وهذا يسلط الضوء على 
كيفية تعاون املنظمة مع أصحاب املصلحة 
إلدماج التنوع البيولوجي في مسوح 
استهالك األغذية كأولوية.

اخلطوط التوجيهية بشأن 
املتنوعة  األغذية تقييم
النظم  مسوح يف حيويًا
الغذائية 

FAO & Biodiversity International
  2017 روما، 
ISBN 978-92-5-109598-0
ملم 297  × 210 صفحة،  84
الطلب. تحت  متفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 
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التنوع البيولوجي

  2012 روما، 
E-ISBN 978-92-5-107288-2
ملم  250  × 205 308 صفحة، 
الطلب. تحت  متفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 
واإلسبانية والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

معايري بنوك اجلينات
للموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة

  2014 روما، 
E-ISBN 978-92-5-108262-1
ملم  250  × 175 168 صفحة، 
أمرييك دوالر   64
ورقي  ذو غالف 
والروسية واإلسبانية  والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

النظم الغذائية املستدامة والتنوع
البيولوجي
اجتاهات	وحلول	للسياسات	
والبحوثوالعمل

يعتمد التأثير اإليجابي أو السلبي للثروة 
احليوانية على التنوع البيولوجي إلى حد 
كبير على كثافة اإلنتاج وطبيعة املمارسات 
املعينة وأنواع الثروة احليوانية املستخدمة 
والظروف اإليكولوجية احمللية. ويحدد 
هذا املنشور املبادئ العامة الرامية إلى 
مساعدة أصحاب املصلحة في تقييم آثر 
الثروة احليوانية على التنوع البيولوجي.

  2016 روما، 
E-ISBN 978-92-5-108262-1
ملم  297  × 210 174 صفحة، 
الطلب. تحت  متفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 

مبادئ تقييم أثر الثروة
احليوانية على التنوع 
البيولوجي

http://www.fao.org/3/a-i6717e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i3004e/i3004e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3704a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6492e.pdf
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حدائق التنوع 
البيولوجي

احلفاظ	على	املوارد	
اجلينية	واستخدامها	
يف	نظم	إنتاج	األغذية	
التقليدية	من	قبل	
صغار	املزارعني	يف	

جنوب	القوقاز

ميكن للبقول أن حتسن التنوع البيولوجي ألنها قادرة على تثبيت 
النيتروجني في التربة، مما يزيد من خصوبة التربة. وُيقدر أن هناك 

مئات األنواع من البقول، مبا في ذلك العديد من األنواع احمللية 
التي ال تصّدر أو تزرع في جميع أنحاء العالم. ويوضح هذا الكتيب 

فوائد البقول للزراعة ونظم احملاصيل والتنوع البيولوجي.

280 ملم  × 210 4 صفحة،    2016 روما، 
الطلب. تحت  متفر  السعر 

واإلنجليزية  بالعربية  متوفر  ورقي  غالف  ذو 
والروسية  .والصينية  واإلسبانية  والفرنسية 

البقول والتنوع البيولوجي

تعتبر التربة واحدة من النظم البيئية األكثر تعقيدًا في الطبيعة، كما 
أنها واحدة من أكثر املوائل تنوعًا على وجه األرض: فهي حتتوي 
على عدد ال يحصى من الكائنات املختلفة التي تتفعل وتساهم في 
الدورات العاملية التي جتعل كل أشكال احلياة ممكنة. ويسلط هذا 
الكتيب الضوء على أهمية حماية وحتسني التنوع البيولوجي للتربة.

297 ملم  × 210 4 صفحة،    2015 روما، 
الطلب. تحت  متفر  السعر 

واإلنجليزية  بالعربية  متوفر  ورقي  غالف  ذو 
والروسية  .والصينية  واإلسبانية  والفرنسية 

الرتبة والتنوع البيولوجي
الرتبة	حتوي	ربع	التنوع	
البيولوجي	يف	كوكبنا

احمليطات املشرتكة
اإلدارة	العاملية	املستدامة	ملصايد	
األسماك	واحلفاظ	على	التنوع	
البيولوجي	يف	املناطق	الواقعة	
خارج	نطاق	السلطة	الوطنية

يلخص هذا املنشور مختلف جوانب احمليطات املشتركة في املناطق 
الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية.

245 ملم  × 210 8 صفحة،    2016 روما، 
الطلب. تحت  متفر  السعر 

والروسية باإلنجليزية  متوفر  ورقي  غالف  ذو 

  2015 روما، 
ملم  250  × 176 8 صفحة، 
الطلب. تحت  متفر  السعر 

ورقي  ذو غالف 
واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 

والصينية  واإلسبانية  والفرنسية 
لروسية وا

يعّد االستخدام املالئم للتنوع 
البيولوجي لألغذية والزراعة 
في برامج التغذية والزراعة 
وسيلة رئيسية ملعاجلة سوء 

التغذية بجميع أشكاله. 
وقد اعتمدت جلنة املوارد 
الوراثية لألغذية والزراعة 
هذه اخلطوط التوجيهية 

الطوعية، بهدف مساعدة 
البلدان على حتقيق أفضل 
استخدام للتنوع البيولوجي 

في برامجها التغذوية.
  2010 روما، 

ISBN 978-92-5-109598-0
ملم  240  × 210 392 صفحة، 

الطلب. تحت  متفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 

والروسية باإلنجليزية  متوفر 

اخلطوط التوجيهية 
الطوعية لتعميم 

مفهوم التنوع 
البيولوجي يف 

السياسات والربامج 
وخطط العمل 

الوطنية واإلقليمية 
املتعلقة بالتغذية 

تعتبر منطقة جنوب القوقاز 
مركزًا مهما لنشأة وتنوع العديد 

من األنواع واألصناف التي تشكل 
األساس إلنتاج األغذية العاملي. 
ويحتوي هذا الكتاب على 500 

صورة ومعلومات عن أنواع 
مختارة لها القدرة على التكيف 

مع أنظمة اإلنتاج في القرن 
احلادي والعشرين. كما يحتوي 

على دراسات عن العادات 
الغذائية لشعب جنوب القوقاز 
الذي يساهم في احلفاظ على 

النظم الزراعية املستدامة.

منشوراتمنشورات
منشوراتمنشورات

منشوراتمنشورات
منشوراتمنشورات

منشورات
منشورات

http://www.fao.org/3/a-i1687e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5389a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4551e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5500e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5248e.pdf


القضية األهم في عصرنا 
والتهديد الرئيسي لألمن 
الغذائي العاملي والتنمية 
املستدامة والقضاء على الفقر.

تغري املناخ

2013 روما، 
ISBN 978-92-5-107720-7
ملم  297  × 210 572 صفحة، 
أمرييك دوالر   70
ورقي  ذو غالف 
والروسية باإلنجليزية  متوفر 
الثانية الطبعة 

كينيا
جمع مياه الشرب من حفرة مياه ملوثة، 

بسبب نقص املياه الصاحلة للشرب. 
ويعاني الكثير من الناس من اإلسهال 

والكوليرا واملالريا وأمراض أخرى.
© FAO/A. Vitale

تم إطالق هذا الكتيب ملؤمتر األطراف لعام 
2016 في مراكش، ويستند إلى العمل 
والرسائل الرئيسية ملؤمتر األطراف في 
دورته احلادية والعشرين في باريس. 

ويشمل جتميعًا للدعم الذي تقدمه املنظمة 
ملواجهة آثار تغير املناخ، كما يجمع أحدث 
املعارف واألدوات واملنهجيات التي تقدمها 

املنظمة للبلدان لإلبالغ عن انبعاثاتها من 
غازات الدفيئة من قطاعات الزراعة والثروة 

احليوانية واحلراجة.

2016 روما،  
ISBN 978-92-5-107720-7
ملم  250  × 200 36 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 
واإلسبانية  والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
والروسية .والصينية 

قريب الصدور

تدمج الزراعة الذكية مناخيًا األبعاد 
الثالثة للتنمية املستدامة – االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية – من خالل 
املعاجلة املشتركة لتحديات األمن 
الغذائي واملناخ. والغرض من هذا 
املرجع هو مواصلة تطوير املفهوم 
وإظهار إمكاناته وعيوبه. ويهدف 
املرجع إلى مساعدة صانعي القرار 
على فهم اخليارات املتاحة جلعل 

القطاعات الزراعية واملناطق الطبيعية 
وأنظمة األغذية أكثر كفاءة في مراعاة 

الظروف املناخية.

مرجع حول 
الزراعة الذكية 

مناخيًا

عمل املنظمة يف جمال تغري املناخ
مؤمتر	األمم	املتحدة	بشأن	تغري	املناخ	2016
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http://www.fao.org/3/a-i6273a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3325e.pdf


تغري املناخ واألمن الغذائي: 
اخملاطر واالستجابات

يعد ضمان األمن الغذائي والتغذية اجليدة في مواجهة 
تغير املناخ واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه البشرية. 
ويعرض هذا التقرير، الذي يجمع بني املعلومات املقدمة من 
الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ وغيره من األدلة 
واخلبرات العلمية، كيف تتسلسل آثار تغير املناخ من البيئة 

إلى اإلنتاج الزراعي إلى األبعاد االقتصادية واالجتماعية، وال 
سيما التأثير على املجتمعات األكثر ضعفًا. 

تقدير انبعاثات 
غازات الدفيئة يف الزراعة

دليل	ملعاجلة	متطلبات	البيانات	للبلدان	النامية

تبلغ البلدان عن انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالتها من 
جميع القطاعات عن طريق قوائم جرد وطنية لغازات الدفيئة وفقًا 
لالتفاقات الدولية املتعلقة بالسياسة املناخية واخلطوط التوجيهية 
التقنية التي وضعها الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ. 
ويشكل قطاع الزراعة حتديًا فريدًا، ال سيما في البلدان النامية، 

بسبب صعوبة جتميع اإلحصاءات الوطنية املتعلقة بالزراعة 
واحلراجة واستخدام األراضي، وهي اخلطوة األولى في إعداد 

التقديرات الوطنية لغازات الدفيئة. 

2016 روما،  
ISBN 978-92-5-108998-9
ملم  297  × 210 112 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر  ورقي  غالف  ذو 

2015 روما،  
ISBN 978-92-5-108674-2
ملم  297  × 210 192 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية  متوفر  ورقي  غالف  ذو 

واإلسبانية  والفرنسية 

2017 روما،  
ISBN 978-92-5-109680-2
ملم  297  × 210 192 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 
واإلسبانية  والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

حتويل الفحم النبايت
جعل	سلسلة	قيمة	الفحم	النبايت	صديقة	
للبيئة	للتخفيف	من	أثر	تغري	املناخ	وحتسني	
سبل	كسب	املعيشة	احمللية

يستخدم حوالي نصف األخشاب املستخرجة 
من غابات العالم إلنتاج الطاقة، بشكل 
رئيسي ألغراض الطهي والتدفئة. و يتم 
حتويل خمسها تقريبًا إلى فحم، ومن املتوقع 
أن يتواصل تزايد اإلنتاج في العقود املقبلة. 
وعلى الرغم من أن قطاع الفحم يولد الدخل 
ألكثر من 40 مليون شخص، فإنه يعتبر 
قطاعًا غير رسمي إلى حد كبير، كما أنه 
قطاع غير منظم يؤدي إلى آثار ضارة على 
صحة اإلنسان والبيئة. ويظهر هذا املنشور 
أن جعل سلسلة قيمة الفحم النباتي صديقة 
للبيئة لديه إمكانات كبيرة للحد من انبعاثات 
غازات الدفيئة على نطاق عاملي. ويحدد 
اإلجراءات التي ميكن لواضعي السياسات 
وأصحاب املصلحة اآلخرين اتخاذها لتطوير 
قطاع الفحم الذكي مناخيًا.

إسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة 
املتعلقة بتغري املناخ

2017 روما، 
ملم  297  × 210 48 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية  متوفر  ورقي  غالف  ذو 
واإلسبانية  والفرنسية 

مذكرة صحفية

موجز
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تغري املناخ

يدرس هذا املنشور التأثيرات احملتملة لتغير 
املناخ على احلياة البرية، مبا في ذلك تغير النظم 
اإليكولوجية وتكوين األنواع وزيادة حاالت الصراع 

بني اإلنسان واحلياة البرية وحرائق البراري وانتشار 
األنواع الغازية واألمراض املعدية. ويركز الكتاب 

على احلياة البرية االستوائية وموائلها، على الرغم 
من أنه يتناول أيضًا احليوانات والنظم اإليكولوجية 
واملناطق اجلغرافية األخرى. ويناقش االستجابات 
لتغير املناخ، مثل اإلدارة التكيفية واستعادة النظم 

اإليكولوجية واعتماد نهج متكاملة تعتمد على 
املناطق الطبيعية حلفظ التنوع البيولوجي. وتوضح 

دراسات احلالة القضايا واالستجابات.

يقدم هذا التقرير التقييم العاملي األشمل 
حتى اآلن النبعاثات غازات الدفيئة 

في قطاع املاشية وإمكانيات التخفيف 
من آثار تغير املناخ، كما يقدم تقييمًا 

مفصاًل ملقدار االنبعاثات ومصادرها 
ومساراتها الناجمة عن نظم اإلنتاج 
وسالسل التوريد املختلفة. واعتمادًا 

على تقييم دورة احلياة والتحليل 
اإلحصائي ووضع السيناريوهات، 

يحدد التقرير خيارات ملموسة للحد 
من االنبعاثات، وهي حاجة ملحة 
نظرًا إلى أنه من املتوقع أن ترتفع 
انبعاثات غازات الدفيئة في قطاع 

املاشية، مع الزيادة املتوقعة في 
الطلب على املنتجات احليوانية بنسبة 

70 في املائة بحلول عام 2050.

2012 روما،  
ISBN 978-92-5-107089-5
ملم  250  × 176 118 صفحة، 
أمرييك دوالر   30
ورقي  ذو غالف 
والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 
نية  إلسبا وا

2013 روما،  
ISBN 978-92-5-107831-0
ملم  250  × 176 124 صفحة، 

أمرييك دوالر   35
ورقي  ذو غالف 

والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 
والنيبالية واإلسبانية 

معاجلة تغري املناخ من خالل 
املاشية

تقييم	عاملي	ملقدار	االنبعاثات	
وفرص	التخفيف	منها

تتضح آثار تغير املناخ وتقلب املناخ على النظم 
اإليكولوجية للغابات في جميع أنحاء العالم، وال 
ميكن جتنب حدوث املزيد من التأثيرات. وسيتطلب 
التصدي للتحديات التي يطرحها تغير املناخ إجراء 
تعديالت على السياسات احلرجية وخطط وممارسات 
اإلدارة. وقد أعدت هذه اخلطوط التوجيهية ملساعدة 
مديري الغابات على تقييم التحديات والفرص التي 
يفرضها تغير املناخ والتصدي لها على نحو أفضل. 
واإلجراءات التي تقترحها مرتبطة بجميع أنواع مديري 
الغابات - أصحاب الغابات املنفردين، واملشروعات 
احلرجية اخلاصة، ووكاالت القطاع العام، ومجموعات 
السكان األصليني، واملنظمات احلرجية املجتمعية. 
وميكن تطبيقها في جميع أنواع الغابات واملناطق 
وجلميع أهداف اإلدارة.

اخلطوط التوجيهية بشأن تغري 
املناخ ملديري الغابات

احلياة الربية يف 
ظل تغري املناخ

2013 روما،  
ISBN 978-92-5-107920-1
ملم  250  × 176 140 صفحة، 

أمرييك دوالر   40
ورقي  ذو غالف 

واإلسبانية  والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

http://www.fao.org/3/a-i2498e.pdf
http://www.fao.org/3/i3383e.pdf
http://www.fao.org/3/i3437e.pdf


التكيف مع تغري املناخ
دور	املوارد	الوراثية	لألغذية	

والزراعة

ستؤدي التغيرات املناخية إلى حتوالت في 
توزيع األراضي املناسبة لزراعة مجموعة واسعة 
من احملاصيل. كما أنها ستخلق مشاكل لقطاع 

الثروة احليوانية، بدءًا من قضايا اإلجهاد 
احلراري إلى توافر األعالف واملياه. وتشمل 
العواقب احملتملة األخرى عدم التزامن بني 

ازدهار احملاصيل ووجود امللقحات، وانتشار 
الظروف املواتية لألنواع الغريبة الغازية 

واآلفات والطفيليات. فالتنوع الوراثي ميكن 
النباتات واحليوانات والكائنات الدقيقة من 
التكيف والبقاء على قيد احلياة عندما تتغير 

بيئاتها، على الرغم من أن سرعة وحجم تغير 
املناخ يهدد هذا التنوع في حد ذاته. ويسلط 
هذا املنشور الضوء على أهمية ضمان اإلدارة 

املستدامة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة في 
العالم قبل فوات األوان.

مؤشر القدرة على الصمود للقياس 
والتحليل قياس وحتلياللقدرة على 

الصمود- 2
حتتل املنظمة مكان الصدارة في اجلهود املبذولة 

لقياس قدرة البشر على الصمود في مواجهة انعدام 
األمن الغذائي وفعالية التدخالت الرامية إلى 

تعزيز القدرة على الصمود. وتوفر النسخة احملدثة 
املنقحة RIMA-II من أداة قياس وحتليل مؤشر 

املرونة في املنظمة )RIMA( حتلياًل موسعًا 
وأدوات جديدة لقياس القدرة على الصمود.

297 ملم  × 176 32 صفحة،   2016 روما،  
ورقي  غالف  ذو  الطلب.  تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

القطاعات الزراعية يف 
املساهمات املقررة احملددة وطنيًا 
جماالت	األولوية	للدعم	الدويل
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2015 روما،  
SBN 978-92-5-108441-0
ملم  245  × 175 132 صفحة، 
أمرييك دوالر   43
ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 

زيادة قدرة سبل كسب العيش 
الزراعية على الصمود أمام 

التهديدات واألزمات

297 ملم  × 185 20 صفحة،   2016 روما،  
ورقي  غالف  ذو  الطلب.  تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

يقيم هذا املنشور وسائل تعزيز القدرة 
على الصمود أمام الكوارث واألزمات 

املتزايدة التي تقوض سبل كسب العيش 
املعيشةواملكاسب اإلمنائية في مجال 

الزراعة والتي استغرقت سنوات لبنائها.

2016 روما،  
ISBN 978-92-5-109235-4 
ملم  297  × 210 80 صفحة، 
أمرييك دوالر   43
ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 

http://www.fao.org/3/a-i6400e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3866e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5615e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5665e.pdf


تغري املناخ

يعد الشاي هو املشروب األكثر استهالكًا بعد املاء 
في العالم. غير أن تغير املناخ الناجم عن االحترار 
العاملي يشكل اآلن خطرًا كبيرًا على قدرة النظم 
الزراعية على الصمود، مبا في ذلك زراعة الشاي. 
وميثل هذ التجميع الستراتيجيات التكيف التي 
وضعتها ومارستها البلدان الرئيسية لزراعة الشاي 
في العالم اخلطوة األولى للفريق العامل املعني بتغير 
املناخ التابع للفريق احلكومي الدولي املعني بالشاي 
مبنظمة األغذية والزراعة من أجل التقليل من آثار 
تغير املناخ على مزارع الشاي إلى أدنى حد.

يقدم هذا املنشور تقريرًا عن مشروع 
املنظمة لتقييم اآلثار املناخية على سلسلة 

قيمة املوز، دعمًا ملبادرات اإلكوادور 
بشأن االستراتيجيات املستدامة واملتكيفة 

مع املناخ. وقد وجدت الدراسة أدلة 
على ما يلي: )1( مالءمة املوز في ظل 

تغير املناخ في اإلكوادور وغيرها من 
البلدان املنتجة للموز؛ )2( التأثيرات 

املناخية على احملصول واحتمال حدوث 
أمراض في املوز في اإلكوادور؛ )3( 

االنبعاثات الكربونية وانبعاثات غازات 
الدفيئة من اإلنتاج إلى االستهالك، مبا 
في ذلك النقل والتخلص من النفايات. 
ويركز حتليل السياسات املقدمة على 
التدابير احلكومية الرامية إلى ضمان 

توزيع عادل للعائدات بني العمال 
وأصحاب املزارع واملصدرين.

2016 روما،  
ISBN 978-92-5-109279-8 
ملم  297  × 210 100 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 

باإلنجليزية متوفر 

قطاع املوز يف اإلكوادور يف ظل 
تغري املناخ

التقييم	االقتصادي	والفيزيائي	
والبيولوجي	لتعزيز	اسرتاتيجية	
مستدامة	ومتوافقة	مع	املناخ

تقرير جمموعة العمل بشأن تغري املناخ 
حول التابعة لفريق املنظمة احلكومي 
الدويل املعين بالشاي حول تغري املناخ

في أعقاب اجتماع الفريق احلكومي الدولي املعني 
بالشاي في نيودلهي في عام 2010، طلبت حكومة 
كينيا من املنظمة املساعدة في تقييم أثر تغير املناخ 
على قطاع الشاي واملساعدة في وضع استراتيجية 
جديدة للتصدي لهذه اآلثار. وهذا التقرير هو نتاج 

مشروع استمر لسنتني في كينيا ويتضمن نتائج تقييم 
متكامل للتأثيرات املناخية. 2015 روما،  

ISBN 978-92-5-108833-3
ملم  290  × 210 184 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 

قطاع الشاي يف كينيا
 يف ظل تغري املناخ

2016 روما،  
ISBN 978-92-5-109249-1 
ملم  250  × 176 180 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 

باإلنجليزية متوفر 
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ISBN 978-92-5-109244-6     216  روما، 
ورقي  غالف  ذو  الطلب.  تحت  متوفر  السعر  ملم   297  ×  210 صفحة،   80

باإلنجليزية متوفر 

أوراق عمل	حول	البيئة	وإدارة	املوارد	
ااطبيعية	

کیف یتم إدراج االستدامة يف 
االسرتاتیجیات الرسمیة لالقتصاد 

البيولوجي علی املستویات 
الدولیة والوطنیة واإلقلیمیة

حملة	عامة

القطاعات الزراعية 
يف املساهمات املقررة 

احملددة وطنيًا 
حتليل

تتيح الطبيعة الشاملة لالقتصاد البيولوجي فرصة فريدة للتصدي 
للتحديات املجتمعية املترابطة مثل األمن الغذائي وندرة املوارد 

الطبيعية واالعتماد على املوارد األحفورية وتغير املناخ، مع حتقيق 
التنمية االقتصادية املستدامة. ويقدم هذا التقرير حملة عامة عن 
نحو 20 استراتيجية من استراتيجيات االقتصاد البيولوجي على 

املستويات الدولية والوطنية ودون الوطنية ويناقش عشر خطط عمل 
تتعلق ببعض هذه االستراتيجيات ويقدم بعض املالحظات اخلتامية.

يقدم هذا التقرير حملة عامة عن كيفية إدراج قطاعات الزراعة 
في املساهمات املقررة احملددة وطنيًا. ويستكشف آليات 

التخفيف بهدف توفير أساس لتحديد أولويات الدعم الدولي 
للعمل املتعلق باملناخ في القطاعات الزراعية.

اختاذ القرار املناسب
حنو	أداة	دعم	قرار	بشأن	

استخدام	خملفات	احملاصيل	
بطريقة	مستدامة

ISBN 978-92-5-108600-1   2014 روما، 

ورقي  غالف  ذو  الطلب.  تحت  متوفر  السعر  ملم   297  ×  210 صفحة،   100

باإلنجليزية متوفر 

أدى االهتمام املتزايد بإنتاج الطاقة احليوية في العقد األخير إلى 
احلاجة إلى حتسني إدارة مخلفات احملاصيل. وقد استخدمت 
مخلفات احملاصيل تاريخيًا ألغراض عديدة، للحفاظ على تربة 

سليمة إلنتاج األغذية وكأعالف وفراش للماشية وكمواد خام 
للتدفئة والطهي. واليوم، أصبحت الصلة بني إدارة مخلفات 

احملاصيل واألمن الغذائي واضحة. تقدم هذه الدراسة أول 
محاولة لتصميم أداة لدعم اتخاذ القرار إلدارة مخلفات التربة. 

وتسعى إلى استكشاف أثر إدارة مخلفات احملاصيل على جودة 
التربة وإنتاجها، وهما جانبان حاسمان لألمن الغذائي. وتبني 
نتائج هذا التقرير أن إدارة مخلفات احملاصيل يجب أن تكون 

مناسبة للسياق، مما يشير إلى احلاجة إلى مخططات إدارة 
ISBN 978-92-5-109364-1للمخلفات اخلاصة بكل موقع في التربة اخلشنة.    216 روما، 

ورقي  غالف  ذو  الطلب.  تحت  متوفر  السعر  ملم   297  ×  210 صفحة،   48
باإلنجليزية متوفر 

2017 روما، 
ISBN 978-92-5-109587-4
ملم  297  × 210 167 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 

باإلنجليزية متوفر 

تقييم الطاقة احليوية واألمن 
الغذائي يف مصر

خيارات	الطاقة	احليوية	املستدامة	
من	خملفات	احملاصيل	واملاشية

كيف ميكن أن يؤثر احلصول على الطاقة على فقد األغذية
انظر الصفحة 80
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http://www.fao.org/3/a-i5687e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5998e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4120e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6684e.pdf


تقارير
تقارير

يقوم النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر بإعداد هذه التقارير احملدثة. 
وتتمثل أولويتها في وصف الظروف املتطرفة من أجل إصدار اإلنذارات 

املبكرة. كما أنها توفر معلومات عن حالة األمن الغذائي للبلدان في 
حاالت الطوارئ، على الصعيدين الوطني واملستوى دون الوطني الفرعي.

سلسلة	النظام	العاملي	لإلعالم	واإلنذار	
املبكر	عن	األغذية	والزراعة

يعمل نحو 65 في املائة من السكان النشطني 
في منطقة الساحل في قطاع الزراعة، مما يعني 
أن سبل كسب عيشهم تتأثر مباشرة بتغير املناخ 

وتقلب األسواق والعوامل البيئية. وترتبط األسباب 
اجلذرية للتضرر من انعدام األمن الغذائي وسوء 
التغذية مبجموعة من العوامل املرتبطة ارتباطًا 
وثيقًا، مثل الفقر والصحة والنظافة الصحية 

واحلصول على اخلدمات االجتماعية األساسية، 
فضاًل عن التغيرات املناخ والصدمات املتكررة 

األخرى التي تؤدي إلى وجود أعداد كبيرة من 
الناس في حالة هشة دائمة تقريبًا. وقد تم تطوير 

ممارسات مبتكرة للحد من املخاطر، والتكيف 
مع تغير املناخ، ومكافحة سوء التغذية واحلماية 

االجتماعية. ويعرض هذا الكتيب 11 من 
املمارسات اجليدة التي تم تطويرها خالل معرض 
تبادل املعرفة، بهدف تعزيز نشرها وتكرارها على 

املستويني اإلقليمي والدولي.

تغري املناخ

جنوب	السودان
2017 روما، 

ملم  297  × 210 4 صفحة، 
باإلنجليزية متوفر 

2016 روما، 
ملم  297  × 210 8 صفحة، 

باإلنجليزية متوفر 

إعصار	ماثيو

2016 روما، 
ملم  297  × 210 4 صفحة، 

باإلنجليزية متوفر 

حالة	فيضانات	جنوب	شرق	آسيا	

تعزيز الصمود يف مواجهة انعدام 
األمن الغذائي والتغذوي يف 

منطقة الساحل وغرب أفريقيا

,FAO & CILSS  2016 روما، 
ملم  297  × 210 68 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

والفرنسية باإلنجليزية  متوفر 

حتديث	معلومات	النظام	العاملي	لإلعالم	واإلنذار	املبكر	عن	األغذية	والزراعة:
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http://www.fao.org/3/a-i6021e.pdf
http://www.fao.org/3/c-i6263e.pdf
http://www.fao.org/3/a-I6266e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6912e.pdf


في ظل أسوأ موجة جفاف حدثت في فييت نام منذ 90 
عامًا، أعلنت 52 مقاطعة من أصل 63 مقاطعة في البلد 
حالة الطوارئ في يونيو/ حزيران 2016. ويعرض هذا 

التقرير نتائج تقييم حديث للجفاف في حالة الطوارئ: 
تظهر النتائج أضرارًا للمحاصيل الدائمة واألساسية 

والنقدية، ونفوق احليوانات )وخاصة الدجاج والبط( وندرة 
املياه لالستزراع املائي والري. وعلى الرغم من تقديم مساعدة 
حكومية مطولة إلى املجتمعات احمللية األشد تضررًا، فإن 

األدلة تظهر احلاجة إلى مزيد من الدعم الستعادة قدرة 
السكان على إنتاج الغذاء وتوليد الدخل.

تعزز هذه الدراسة فهم ظاهرة النينيو، 
باستخدام نظام مؤشر اإلجهاد الزراعي الذي 

وضعته املنظمة، والذي يحدد منو الغطاء 
النباتي الشاذ واجلفاف احملتمل في األراضي 

الصاحلة للزراعة خالل مواسم الزراعة.

 2014 روما، 
ISBN 978-92-5-108671-1

ملم  290  × 210 52 صفحة، 
أمرييك دوالر   25

واإلسبانية باإلنجليزية  متوفر 

 2016 هانوي، 
ملم  297  × 210 38 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

فهم تأثري اجلفاف املرتبط بظاهرة 
النينيو على املناطق الزراعية العاملية
تقييم	باستخدام	مؤشر	اإلجهاد	يف	

الزراعة	للمنظمة

 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109353-5 

ملم  290  × 210 38 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

تشكل ظاهرة النينيو خطرًا عامليًا على سبل 
كسب العيش املعيشةالزراعية ملاليني البشر. 

ويقدم هذا املنشور حملة عامة موجزة عن 
تأثير ظاهرة النينيو على سبل كسب العيش 
املعيشةالزراعية في اجلنوب األفريقي، إلى 

جانب االحتياجات واألولويات التمويلية 
لعمل املنظمة في املنطقة.

خطة االستجابة لظاهرة النينيو يف 
اجلنوب األفريقي )2017/2016(

ظاهرة النينيو 2016-2015
اإلجراءات	واالستجابة	املبكرة	

للزراعة	واألمن	الغذائي	والتغذية

ظاهرة النينيو يف فييت نام
تقييم	احتياجات	الزراعة	واألمن	الغذائي	وسبل	كسب	
العيش	املعيشةاستجابة	للجفاف	وزحف	املياه	املاحلة
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 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109383-2 

ملم  297  × 210 44 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

 2016 روما، 
ملم  279  × 216 4 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

األمن البشري وظاهرة النينيو / النينيا
حنو	إطار	جديد	لالستجابة	

للظواهر	اجلوية	املتكررة	واملتطرفة

http://www.fao.org/3/a-i6020e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4251e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5981e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6049e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6127e.pdf


CLIMATE 
CHANGE

تغري املناخ

يستعرض هذا التقرير املعلومات املتعلقة بخصائص 
اجلفاف وإدارته في منطقة البحر الكاريبي، 

ويحدد الوكاالت الوطنية واإلقليمية ومراكز التنسيق 
املعنية بإدارة اجلفاف، ويجمع املعلومات عن 

عملها على الصعيدين الوطني واإلقليمي. ويهتم 
التقرير بوصف اجلفاف وإدارته في منطقة البحر 

الكاريبي، وهي منطقة تتعرض عادة للمخاطر 
املتصلة باملناخ، مبا في ذلك اجلفاف.

هذا املنشور هو ملخص حللقة عمل 
عقدت في بانكوك في يونيو/ حزيران 

2015 لتعزيز تعميم الزراعة الذكية 
مناخيًا وتوسيع نطاقها في املنطقة. 
ويشتمل التقرير على دراسات حالة 

ناجحة ملعاجلة األمن الغذائي في ظل 
الظروف املعاكسة.

 2014 روما، 
ملم  297  × 210 40 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

يقدم هذا املنشور حملة عامة عن 
التأثيرات الفعلية واحملتملة لتغير املناخ 
على الغابات واألشخاص الذين يعتمدون 
على الغابات في ستة من بلدان منطقة 

البحر الكاريبي وهي: دومينيكا، 
وجامايكا، وسانت لوسيا، وجزر سانت 
فنسنت وغرينادين، وترينيداد وتوباغو. 
كما يدرس القضايا والتطورات الرئيسية 
املتعلقة بآثار تغير املناخ واالستجابة لها 
فيما يتعلق بالغابات في املنطقة، ويسلط 
الضوء على فرص العمل اإلقليمي ملعاجلة 

الثغرات واالحتياجات.

 FAO & DWFI  2014 روما، 
ISBN 978-92-5-109248-4 

ملم  297  × 210 92 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

الغابات وتغري املناخ يف 
منطقة البحر الكارييب

خصائص اجلفاف وإدارته يف 
منطقة البحر الكارييب

الزراعة الذكية مناخياً: 
دعوة للعمل

 2015 روما، 
ISBN 978-92-5-108863-0 
ملم  297  × 210 106 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 
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http://www.fao.org/3/a-i4220e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4904e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5695e.pdf


 2016 روما، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر  ملم   297  ×  210 صفحة،   68

باإلنجليزية متوفر 

إدارة خماطر املناخ 
والتكيف مع تغري 

املناخ يف قطاع 
الزراعة يف نيبال

تأثريات الصدمات 
املناخية على الرفاه

أدلة	من	أوغندا

تشير السيناريوهات املناخية املتوقعة في املستقبل إلى أن الظروف 
املناخية في نيبال سوف تزداد سوءًا، مما قد ينطوي على حدوث 
أكثر تواترًا الظواهر املناخية املتطرفة وتأثيراتها السلبية على إنتاج 

األغذية. ومع ذلك، يوضح ھذا املنشور أنه من خالل اعتماد 
التدابير املناسبة، ميكن إدارة املخاطر والتكيف مع التحديات التي 

يفرضها تقلب املناخ وتغيره بشكل متزايد.

تقّيم هذه الورقة آثار الصدمات املناخية على رفاه األسر. 
وباستخدام بيانات ممثلة وطنيا مع مجموعة من املؤشرات 

اجلديدة للتغير املناخي، تشير النتائج بشكل عام إلى تكيف 
األسر لسلوك االستهالك والدخل إجمااًل. وقد لوحظت 

عدد قليل من اآلثار الهامة من حيث املتغيرات االجتماعية 
الدميوغرافية أو املرتبطة بالسيطرة على الثروات.

اسرتاتيجيات التنويع 
فية:  العجز يف القدرة التكيُّ
أدلة من املتمعات الريفية 

يف النيجر

 2016 روما، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر  ملم   297  ×  210 صفحة،   44

باإلنجليزية متوفر 

يقدم هذا املنشور أدلة جتريبية جديدة على عمليات التكيف 
ملواجهة تغير املناخ، وذلك بتحليل البيانات املستعرضة التي 
جمعت على مستوى األسر املعيشية في النيجر. ويحدد على 
وجه اخلصوص املسببات الرئيسية والعوائق التي حتول دون 

تنويع احملاصيل والعمالة، ويعرض استراتيجيتني لسبل كسب 
العيش املعيشةلتخفيف العجز في القدرة التكيفبة. ويقيم أيضًا 

فعالية ممارسات التنويع عن طريق ثالثة تدابير تكميلية للرعاية 
االجتماعية: تغيرات الدخل واألمن الغذائي وفجوة الفقر.

ISBN 978-92-5-108133-4    2016 روما، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر  ملم   250  ×  175 صفحة،   164

باإلنجليزية متوفر 

 2011 روما، 
ISBN 978-92-5-106795-6
ملم  295  × 200 200 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

تغري املناخ واملياه 
واألمن الغذائي
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http://www.fao.org/3/a-i3577e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5533e.pdf
http://www.fao.org/3/b-i5607e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i2096e.pdf


تغري املناخ

ISBN 978-92-5-108530-1   2014 روما، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر  ملم   297  ×  210 صفحة،   72

باإلنجليزية متوفر 

ختطيط وتنفيذ 
وتقييم الزراعة 

الذكية مناخياً يف 
نظم املزارع الصغرية

متكني املزارعني من 
مواجهة تغري املناخ

يواجه العديد من املزارعني أصحاب احليازات الصغيرة في 
البلدان النامية انعدام األمن الغذائي والفقر وتدهور األراضي 

واملوارد املائية احمللية وزيادة التقلبات املناخية. ويعتمد 
هؤالء املزارعون املعرضون للخطر على الزراعة لتحقيق األمن 
الغذائي والتغذوي وكطريقة للتكيف مع تغير املناخ. ويجب 
أن تتطور النظم الزراعية لتلبية احتياجات هؤالء املزارعني 

وتعزيز صمودهم. ويقدم هذا املنشور نظرة فاحصة على 
الزراعة الذكية مناخيًا كنهج لتحقيق األمن الغذائي العاملي 

في ظل مناخ متغير من خالل تطبيق ممارسات زراعية 
مستدامة وصامدة مناخيًا ومنخفضة االنبعاثات.

يقدم هذا املنشور حملة عامة عن األنشطة الرئيسية للمشاريع 
املنفذة كجزء من احلافظة الثانية لصندوق تقاسم املنافع 
للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

والزراعة. وتتألف من 22 مشروعًا في 33 بلدًا في أفريقيا 
وآسيا والشرق األدنى وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي. ويهدف املنشور أيضا إلى مشاركة اإلجنازات 
وأفضل املمارسات والدروس املستفادة خالل تنفيذ املشروعات.

تغري املناخ ونظم الغذاء 
تقييم	االنعكاسات	والتداعيات	
الشاملة	على	األمن	الغذائي	

والتجارة	العاملية

ISBN 978-92-5-108699-5   2015 روما، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر  ملم   250  ×  176 صفحة،   360

باإلنجليزية متوفر 

يجمع هذا املنشور النتائج التي توصلت إليها مجموعة من 
العلماء واالقتصاديني الذين قاموا بتقييم آثار تغير املناخ 
على األغذية والزراعة على الصعيدين العاملي واإلقليمي 

خالل العقدين املاضيني. وتصف األدلة املقدمة كيف سيؤثر 
االحترار العاملي على مكان وكيفية إنتاج األغذية، مع 
مناقشة التداعيات الهامة على األمن الغذائي والصحة 

والتغذية وندرة املياه والتكيف مع املناخ. كما يسلط املنشور 
الضوء على اآلثار املترتبة على جتارة األغذية العاملية.

ISBN 978-92-5-108699-5   2011 روما، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر  ملم   297  ×  210 صفحة،   48

باإلنجليزية متوفر 

 2014 روما، 
ISBN 978-92-5-108546-2
ملم  297  × 210 106 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

حنو إدارة مسؤولة 
مناخياً للمستنقعات
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http://www.fao.org/3/a-i4332e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5805e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4020e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4029e.pdf


حتقيق أقصى استفادة
زيادة	تأثري	برامج	تغري	
املناخ	واألمن	الغذائي

 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109260-6 

ملم  297  × 210 64 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

الدليل واضح: لتغيير السلوك، ينبغي 
على التعليم البيئي تغيير تركيزه 

- والتركيز بشكل أقل على املعرفة 
والوعي وبشكل أكبر على الكفاءة 
ومهارات العمل وحل املشاكل. 
واستنادًا إلى التعليم والبحوث 

النفسية التي تم استعراضها في هذا 
التقرير، يتم اقتراح أهداف رئيسية 
لتخطيط أو تقييم البرامج املصممة 

لتحقيق تغيير في السلوك.

تأثريات تغري املناخ على مصايد األسماك 
وتربية األحياء املائية
موجز	نتائج	تقرير	التقييم	اخلامس	للفريق	
احلكومي	الدويل	املعين	بتغري	املناخ

يهدف هذا التقرير إلى تيسير استخدام تقرير التقييم 
اخلامس للفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ بالنسبة 
ألولئك املعنيني بقطاع مصايد األسماك وتربية األحياء املائية 
واملجتمعات املعتمدة عليه. ويتم تلخيص املعلومات املكثفة 
في إطار تقرير التقييم اخلامس من منظور مصايد األسماك 
وتربية األحياء املائية، كما يتم توفير روابط توجيهية 
للوثائق ذات الصلة الصادرة عن الهيئة احلكومية الدولية 
املعنية بتغير املناخ، مما يسهل إجراء املزيد من الدراسات. 
وينتقل التقرير من التغيرات الكيميائية والفيزيائية التي 
لوحظت بالفعل واملتوقعة داخل النظم املائية )الداخلية 
والبحرية( إلى تأثيرات هذه التغييرات على نظم إنتاج 
األسماك واألحياء املائية. ثم يتم استعراض تقرير التقييم 
اخلامس للحصول على معلومات عن التأثيرات ومواطن 
الضعف وخيارات التكيف داخل القطاع واملجتمعات 
املعتمدة عليه، على مستوى القارة وعلى املستوى اإلقليمي.

 2014 روما، 
ملم  250  × 176 24 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

حمور املياه والطاقة واألغذية
نهج	جديد	لدعم	األمن	الغذائي	

والزراعة	املستدامة

 2015 روما، 
ISBN 978-92-5-108778-7

ملم  297  × 210 52 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 
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http://www.fao.org/3/a-i5707e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4629e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bl496e.pdf
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كتاب معلومات مصور له هدف واحد شــامل: وهو 
تثقيف وإشــراك وإعالم جمهور أعرض حول تأثير تغير 
املنــاخ على األغذيــة والزراعة. يقدم حلواًل وطرقًا ممكنة 

ميكن بها أن نخفف من حدة هذه اآلثار الســلبية، 
بغية معاجلة األزمة التي تتكشــف. وســيجري تكثيف 

سلســلة من 10 كتيبات ســبق أن أنتجتها مختلف 

تأثري تغري املناخ على 
األغذية والزراعة
دليل	مرئي

 2017 روما، 
 260  × 210 132 صفحة،   

ملم
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

حتت اجملهر



األقســام التقنية في املنظمة إلى قصة طويلة وبســيطة 
مع رســوم بيانية شــيقة. ويستهدف هذا الكتاب القراء 

غير املتخصصني، صغار الســن، وبطبيعة احلال كل من 
يســعى إلى تعميق معرفتــه بالتحديات التي تواجهنا 

في عصرنا هذا.

منشوراتمنشورات
منشوراتمنشورات

منشوراتمنشورات
منشوراتمنشورات

منشورات
منشورات

ينظر هذا الكتيب في فرص العمل املناخي في القطاعات الزراعية. ويقدم حملة 
عامة عن املناطق ذات التأثير الكبير التي حددتها املنظمة، مبا في ذلك: استعادة 

األراضي والغابات املتدهورة، واحلد من مخاطر الكوارث من أجل صمود سبل 
كسب العيش املعيشةفي مواجهة املناخ، والنمو األزرق ملصايد األسماك وتربية 

األحياء املائية، واإلدارة املتكاملة لألراضي، واحلد من انبعاثات امليثان من املاشية.

  2016 روما، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر  ملم   297  ×  210 صفحة،   4

باإلنجليزية متوفر 

التكيف مع ندرة 
املياه يف الزراعة

إطار	عاملي	للعمل	يف	
ظل	مناخ	متغري

 2016 روما، 
ملم  250  × 200 24 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

العمل املناخي يف القطاعات 
الزراعية

 2016 روما، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر  ملم   297  ×  210 صفحة،   24

والروسية  .والصينية  واإلسبانية  والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
لية إليطا وا

املناخ يتغري..األغذية والزراعة أيضًا
يوم	األغذية	العاملي	2016

اليوم العاملي لألغذية  فيديو 10''1'

http://www.fao.org/3/a-i5604e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5758a.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wv5vTZk1CUU
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تالميذ يصطفون لتناول 
الطعام يف مدرسة فرانسيسكو 

نافارو.

يعرض هذا املنشور هيئة الدستور 
الغذائي، وتكوينها وكيف تعمل. وقد 

أصبحت املنظمة، التي أنشأتها منظمة 
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 

العاملية في الستينيات، أهم نقطة 
مرجعية دولية للتطورات املرتبطة 

مبعايير األغذية.
وفي أنحاء كثيرة من العالم، أصبح عدد 
متزايد من املستهلكني واحلكومات على 

وعي بقضايا جودة األغذية وسالمتها 
ويدركون احلاجة إلى انتقاء األغذية 

التي يتم استهالكها. ومن الشائع اآلن 
بالنسبة للمستهلكني أن يطلبوا من 

حكوماتهم اتخاذ إجراءات تشريعية 
لضمان بيع األغذية اآلمنة ذات اجلودة 

املقبولة فقط وكذلك احلد من مخاطر 
املخاطر الصحية املرتبطة باألغذية.

 FAO & WHO 
الرابعة الطبعة    2016 روما، 

ISBN 978-92-5-109236-1
ملم  297  × 210 56 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

الثالثة  )الطبعة  والروسية  باإلنجليزية  متوفر 
واإلسبانية(. والفرنسية  بالصينية  أيضا  متوفرة 

سالمة األغذية 
والتغذية

هندوراس
تالميذ يصطفون لتناول الطعام يف 

مدرسة فرانسيسكو نافارو.
©FAO/G. Bizzarri

فهم الدستور الغذائي
الدستور	الغذائي

الدستور الغذائي 
والغذاء الذي نتناوله 

فيديو 10''10'

حتت اجملهر

ftp://ftp.fao.org/Codex/Temp/CodexWhat_En_160526.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kVvSuO_43WU
https://www.youtube.com/watch?v=kVvSuO_43WU
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يهدف هذا الدليل اإلجرائي إلى مساعدة 
احلكومات على املشاركة بفعالية في 
عمل برنامج املواصفات الغذائية املشترك 
بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 
الصحة العاملية. وهو مفيد بصفة خاصة 
للوفود الوطنية التي حتضر اجتماعات 
الدستور الغذائي واملنظمات الدولية 
املشاركة بصفة مراقب. ويحدد الدليل 
القواعد واإلجراءات األساسية لوضع 
مواصفات الدستور الغذائي والنصوص 
ذات الصلة، فضاًل عن التعاريف 
واخلطوط التوجيهية األساسية لعمل 
2015  جلان وهيئة الدستور الغذائي. روما، 

 ISBN 978-92-5-108872-2
ملم  240  × 155 196 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

  2016 روما، 
ISSN 0251-1959 

ملم  297  × 210 140 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
.والصينية  واإلسبانية  والفرنسية 

لروسية  وا

دليل اإلجراءات هليئة 
الدستور الغذائي

 FAO & WHO  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109362-7 
ملم  210  × 248 264 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
واإلسبانية والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

نشرة توقعات الغذاء هي نشرة نصف سنوية تركز على 
التطورات التي تؤثر على أسواق األغذية واألعالف 
العاملية. وتفيد هذه الطبعة بأنه من املتوقع أن تظل 

أسواق األغذية متوازنة بشكل عام في 2017/2016 وسط 
توافر كميات كبيرة من الصادرات وأسعار دولية منخفضة 

نسبيًا وأكثر استقرارًا، خاصة بالنسبة للحبوب. ومن 
املتوقع أن تنخفض فاتورة الواردات الغذائية العاملية إلى 

أدنى مستوى لها في سبعة سنوات منذ عام 2016، 
ولكنها ستظل أعلى من 1 تريليون دوالر أمريكي.

توقعات الغذاء
التقرير	نصف	السنوي	عن	

أسواق	األغذية	العاملية

يستعرض هذا املنشور أدلة على انتشار سوء التغذية 
ويحلل قضايا السياسة العامة احلاسمة من أجل بذل 

جهود عاملية متضافرة للقضاء عليه. وهي تشمل: 
حتسني النظم الغذائية وهي في صميم استراتيجية 

التغذية املستدامة؛ وتعزيز احلماية االجتماعية 
لتحسني الرفاه؛ واستخدام إثراء األغذية والتغذية 

التكميلية ملعاجلة أوجه النقص في املغذيات الدقيقة؛ 
وحتسني فرص احلصول على املياه وخدمات الصرف 

الصحي. واستنادًا إلى املؤمتر الدولي الثاني املعني 
بالتغذية، يختتم الكتاب بدراسة الدور الرئيسي 

للمؤسسات املتعددة األطراف في تسريع التقدم العاملي 
في مجال التغذية، في سياق خطة التنمية املستدامة 

ملا بعد عام 2015.

القضاء على سوء التغذية
من	االلتزام	إىل	العمل

دليل	مطبوعات منظمة األغذية والزراعة	2017

http://www.fao.org/3/a-i4921e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5995e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5703a.pdf
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حتت اجملهر

لقد قامت نظمنا الغذائية وممارساتنا 
االستهالكية بتشكيل وحتويل عاملنا 

ومجتمعاتنا منذ عصور ما قبل التاريخ. 
وقد حتقق تقدم هائل - في املمارسات 

الزراعية ونظم التخزين والتوزيع 
والبيع - ساهمت في النمو السكاني 

وحتسني النظم الغذائية للكثيرين. ولكن 
هذه التطورات كان لها أيضًا تكاليف 
باهظة. وعلى الرغم من أن األدوات 

واإلجراءات الالزمة لتحقيق التغييرات 
الضرورية في النظم الغذائية كثيرة، 
فإن هذا التقرير يأخذ بعني االعتبار 

دور اخلطوط التوجيهية الغذائية على 
املستوى الوطني في توفير دليل األمناط 

الغذائية السليمة واملستدامة.

  2015 روما، 
ISBN 978-92-5-109028-2

ملم  250  × 176 64 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

متوفرة إلكرتونية  نسخة 
باإلنجليزية متوفر 

بصمة الفاقد الغذائي
  فيديو 15''3'

Rome, 2013 
ISBN 978-92-5-107752-8

64 pp., 180 × 180 mm
USD 30.00, Paperback

Available in: English

سالمة األغذية 
والتغذية

لوحات واألهرامات والكوكب
التطورات	يف	اخلطوط	التوجيهية	
الغذائية	السليمة	واملستدامة	على	

الصعيد	الوطين:	تقييم	للدولة	من	اللعب 

FAO & Oxford University Press 
  2015 روما، 

ISBN 978-92-5-109222-4
ملم  297  × 210 76 صفحة، 

أمرييك دوالر   40
باإلنجليزية متوفر 

يتم فقد أو هدر ثلث إجمالي األغذية املنتجة 
عامليًا لالستهالك البشري كل عام مما ميثل فرصة 
ضائعة لتحسني األمن الغذائي العاملي والتخفيف 
من اآلثار البيئية للسالسل الغذائية. وتوفر هذه 
الدراسة أول حساب عاملي للبصمة البيئية لهدر 
األغذية على طول سلسلة اإلمدادات الغذائية، مع 
التركيز على آثار ذلك على املناخ واملياه واألراضي 
والتنوع البيولوجي. ومن خالل إبراز حجم البصمة 
البيئية لهدر األغذية حسب املنطقة والسلعة 
ومراحل سلسلة اإلمدادات الغذائية، يساعد 
التقرير في حتديد أولويات اإلجراءات املتخذة 
ملواجهة هذا التحدي العاملي.

بصمة الفاقد الغذائي
اآلثار	على	املوارد	الطبيعية	
	تقرير	موجز

يستخدم هذا املنشور حتليالت السيناريوهات لدراسة كيفية 
تأثير خفض الهدر ونفايات األغذية في االحتاد األوروبي على 
أسعار األغذية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وباإلضافة 

إلى السيناريو األساسي "العمل كاملعتاد"، يتم وضع أربعة 
سيناريوهات أخرى لتخفيضات بنسبة 50 في املائة باستخدام 

أداة التوازن العام التطبيقي املعياري. ويوفر التحليل نظرة 
فاحصة على اآلثار احملتملة للتغيرات في األسعار العاملية 

واحمللية على املدى املتوسط والطويل في أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى واآلليات التي تقف وراءها. كما يدرس اآلثار 

احملتملة على وكاالت الرفاه االجتماعي.

اآلثار احملتملة خلفض اهلدر 
والنفايات الغذائية يف االحتاد 
األورويب على أفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى 
الرتكيز	على	أسعار	األغذية	وانتقال	اآلثار	السعرية

مذكرة صحفية

http://www.fao.org/3/a-i5640e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5256e.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i3347e/i3347e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IoCVrkcaH6Q
http://www.fao.org/news/story/ar/item/415146/icode/
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سلسلة	تقييم	اخملاطر	
امليكروبيولوجية

تتطور طرق عزل وحتديد بكتيريا الضّمة 
املسببة لألمراض في املأكوالت البحرية تطورًا 
سريعًا. وفي حني أن هذا يعني أن هذه الطرق 
أصبحت أكثر حساسية وكفاءة، فإن ذلك 
قد يؤدي أيضًا إلى زيادة التكاليف. ويهدف 
هذا املنشور إلى تقديم إرشادات بشأن اختيار 
أنسب الطرق لتحقيق أغراض محددة عند 
اتخاذ القرارات املتعلقة بسالمة األغذية وعند 
تنفيذ تدابير الرقابة.

 FAO & WHO 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109354-2 

ملم  250  × 176 92 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

عقدت الفاو ومنظمة الصحة العاملية 
اجتماعًا فنيًا ملعاجلة السالمة 

امليكروبيولوجية لألغذية اجلاهزة 
لالستخدام )RUFs( في معاجلة سوء 

التغذية احلاد، متشيًا مع احلاجة إلى 
توفير الغذاء اآلمن لألطفال الصغار، 

وال سيما خالل الفترة بني 6 أشهر و 
24 شهرًا، وفترة التطور السريع إلى 
59 شهرًا. وهذا املنشور هو أول تقرير 

عن ذلك االجتماع الذي عقد للمساعدة 
على صياغة استجابة علمية وتوجيهات 

بشأن املواصفات امليكروبيولوجية 
املناسبة لألغذية اجلاهزة لالستخدام.

FAO & WHO
 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109062-6 
ملم  250  × 176 144 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

تم استخدام املعايير امليكروبيولوجية في إنتاج األغذية 
وتنظيمها منذ وقت طويل. وفي حني أن اجلوانب 
الغذائية اخلاصة باملعايير امليكروبيولوجية مفهومة 
جيدًا، فإن اجلوانب الرياضية واإلحصائية غالبًا 
ما حتظى باهتمام أقل، مما يعيق التطبيق املتسق 

واملالئم للمعايير امليكروبيولوجية في صناعة األغذية. 
ويهدف هذا املنشور إلى تصحيح هذا الوضع. ويوضح 

اجلوانب الرياضية واإلحصائية الهامة للمعايير 
امليكروبيولوجية مع احلد من املصطلحات اإلحصائية 

واملعادالت والتفاصيل املعقدة.

تتضمن السلسلة معلومات مفيدة ملقيمي 
مخاطر سالمة األغذية ومديري املخاطر 

املهتمني باملعايير امليكروبيولوجية.

السالمة امليكروبيولوجية لألغذية 
الدهنية اجلاهزة لالستخدام 

إلدارة سوء التغذية احلاد املعتدل 
وسوء التغذية احلاد الوخيم

FAO & WHO  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109062-6 

ملم  250  × 176 80 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

اختيار وتطبيق طرق الكشف عن وحصر 
حاالت تسمم اإلنسان مبسببات األمراض 
امللحية وبكترييا الضّمة يف مثار البحر

اجلوانب اإلحصائية للمعايري 
امليكروبيولوجية املتعلقة باألغذية

دليل	ملديري	اخملاطر

http://www.fao.org/3/a-i5982e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5347e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3996e.pdf
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حتتوي هذه الوثيقة على دراسات حول 
مواصفات اإلضافات الغذائية، وطرق 

حتليلها، وغير ذلك من املعلومات التي 
أعدت الجتماع اخلبراء املشترك بني 

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 
العاملية بشأن اإلضافات الغذائية، الذي 

عقد في يونيو/حزيران 2015. وتوفر 
دراسات املواصفات معلومات عن تكوين 

ونقاء اإلضافات الغذائية املستخدمة مباشرة 
في األطعمة أو إنتاجها. وتتمثل األهداف 

الرئيسية الثالثة لهذه املواصفات في حتديد 
اإلضافات الغذائية التي خضعت الختبار 
السالمة، لضمان أن تكون اإلضافات من 

النوعية املطلوبة لالستخدام في إنتاج 
األغذية أو معاجلتها، وأن تعكس وتشجع 
ممارسات التصنيع اجليدة. وسوف يكون 

هذا املنشور مفيدًا جلميع الذين يعملون في 
مجال اإلضافات الغذائية أو يهتمون بها 

وباستخدامها اآلمن في الغذاء.
FAO & WHO

 2015 روما، 
 ISBN 978-92-5-108929-3

ملم  297  × 210 38 صفحة، 
أمرييك دوالر   55

باإلنجليزية متوفر 

 2015 آكرا، 
 ISBN 978-92-5-108929-3
ملم  297  × 210 92 صفحة، 
أمرييك دوالر   55
باإلنجليزية متوفر 

FAO & WHO
 2013 روما، 
ISBN 978-92-5-107595-1
ملم  297  × 210 204 صفحة، 
أمرييك دوالر   40
والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 
والكورية. واإليطالية 

احلشرات املستساغة
 فيديو 13''3'

FOOD AND 
NUTRITION

سالمة األغذية 
والتغذية

مواصفات اإلضافات الغذائية

انتشر بيع األغذية واستهالكها في الشوارع في أفريقيا 
في 35 سنة املاضية. فاألشخاص الذين يواجهون حواجز 
أمام سوق العمل الرسمي املدفوع األجر يجدون أن أغذية 

الشوارع توفر خيارًا عمليًا لتأمني الدخل لهم، وال 
تتطلب إال القليل من رأس املال االبتدائي وال حتتاج إلى 

تعليم رسمي. وباإلضافة إلى ذلك، فالغذاء في الشوارع 
هو اخليار األفضل ألولئك الذين يبحثون عن غذاء غير 

مكلف وسريع ومغٍذ خارج املنزل. ومع ذلك، وعلى 
الرغم من أهميتها التغذوية واالقتصادية واالجتماعية، 

فإن أغذية الشوارع تقوضها قضايا سالمة األغذية وسوء 
التغذية. ويعرض هذا املنشور النتائج املستخلصة من 

املؤلفات املتوافرة ويقدم توصيات لتحسني أطر السياسات 
وسالمة األغذية وجودة التغذية وظروف عمل البائعني.

أغذية الشوارع يف مدن غانا

يتم جمع معظم احلشرات الصاحلة لألكل تقليديًا 
من الغابات. ومع ذلك، حدثت ابتكارات في نظم 
التربية اجلماعية في العديد من البلدان، املتقدمة 

والنامية على حد سواء، مما يتيح فرصًا لدمج املعارف 
التقليدية والعلوم احلديثة.

ويعترف هذا املنشور باملمارسات التقليدية ويوثق أثرها 
اإليكولوجي على موائل الغابات. ويدرس األبعاد 
املتعددة لتجميع احلشرات وتربيتها كخيار عملي 
لزيادة األمن الغذائي والدخل، ويسلط الضوء على 

الدور القيم للحشرات في حياة البشر.

احلشرات املستساغة
اآلفاق	املستقبلية	لألمن	الغذائي	والعلفي	

http://www.fao.org/3/a-i5080e.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i3253e/i3253e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5804e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=r9M2JPscbmQ
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تطبيق التواصل بشأن اخملاطر على سالمة األغذية
دليل

 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109313-9
ملم  297  × 210 172 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

تطبيق التواصل بشأن اخملاطر على سالمة األغذية
دليل

يركز هذا الدليل على املبادئ العملية 
وممارسات التواصل لدعم إدارة املخاطر 

املتعلقة باألحداث السلبية املرتبطة باملخاطر 
البيولوجية والكيميائية والفيزيائية والتي تؤثر 

على سالمة األغذية )مبا في ذلك اجلودة(. 
وينصب التركيز على استخدام االتصاالت في 

عملية حتليل املخاطر، وإدارة مخاطر سالمة 
األغذية في حاالت الطوارئ )مثل تفشي 
األمراض التي تنتقل عن طريق األغذية( 

وقضايا السالمة في غير حاالت الطوارئ أو 
القضايا األكثر ارتباطًا بالسالمة )مثل حمالت 

سالمة األغذية وتعزيز الصحة(.

يركز هذا الدليل على املبادئ العملية وممارسات التواصل لدعم إدارة املخاطر املتعلقة 
باألحداث السلبية املرتبطة باملخاطر البيولوجية والكيميائية والفيزيائية والتي تؤثر على 
سالمة األغذية )مبا في ذلك اجلودة(. وينصب التركيز على استخدام االتصاالت في 
عملية حتليل املخاطر، وإدارة مخاطر سالمة األغذية في حاالت الطوارئ )مثل تفشي 
األمراض التي تنتقل عن طريق األغذية( وقضايا السالمة في غير حاالت الطوارئ أو 
القضايا األكثر ارتباطًا بالسالمة )مثل حمالت سالمة األغذية وتعزيز الصحة(.

FAO & WHO
 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109313-9
ملم  297  × 210 69 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
متوفرة إلكرتونية  نسخة 
باإلنجليزية متوفر 

توفر هذه السلسلة املعرفة العلمية املتطورة 
وتعزز أفضل املمارسات ملساعدة أصحاب املصلحة 

والسلطات املعنية بسالسل القيمة الزراعية 
الغذائية على تقييم وإدارة مخاطر سالمة األغذية.

سلسلة	
سالمة	األغذية	وجودتها

http://www.fao.org/3/a-i5863e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5381e.pdf
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يدرس هذا الكتاب ويقدم إرشادات بشأن 
خيارات االستثمار في نظم جمع وتبريد 

احلليب ألصحاب احليازات الصغيرة. ومبا 
أن التبريد هو أكثر التقنيات املستخدمة على 

نطاق واسع للحفاظ على احلليب اخلام، 
يركز املنشور على تخطيط وجدوى وجتهيز 
وتشغيل مراكز تبريد احلليب. ويستعرض 

تكنولوجيات تبريد وحفظ احلليب على نطاق 
صغير املستخدمة في جميع أنحاء العالم؛ 

ويناقش اخلطوات التي ينبغي اتباعها عند 
إنشاء مركز تبريد حليب جديد واختيار 
املعدات والتكنولوجيا املالئمة من أجل 

تشغيله بشكل مستدام، وال سيما في البلدان 
النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة 

انتقالية؛ ويدرس اخليارات املسبقة التي تقلل 
من التكاليف العامة لتبريد احلليب.

 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109394-8 
ملم  297  × 210 76 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

 2015 روما، 
ISBN 978-92-5-108935-4 

ملم  210  × 148 64 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 
نية إلسبا وا

يستهدف هذا الدليل أولئك الذين يصممون برامج 
مراعية للتغذية. ويستند إلى استعراض شامل 
للخبرات املتعلقة بالزراعة املراعية للتغذية، وقد 
تم تطويره خالل مشاورات مكثفة داخل املنظمة 
ومع شركائها اإلمنائيني، وتم اختباره ميدانيًا 
في عدة بلدان، وتم تنظيمه حول املراحل األولى 
من دورة البرمجة )تقييم احلالة وتصميم البرامج 
واستعراضها(، ويتضمن مجموعة من األسئلة 
الرئيسية وترافقها نصائح ومراجع.

تصميم استثمارات زراعية مراعية للتغذية
قائمة	مرجعية	وتوجيهات	لصياغة	الربامج

سالمة األغذية 
والتغذية

إرشادات فنية واستثمارية ملراكز 
تربيد احلليب

 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109300-9 
ملم  297  × 210 120 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

استنادًا إلى الزخم الذي ولده املؤمتر الدولي الثاني املعني 
بالتغذية، قامت دول البريكس باملشاركة بنشاط وتيسير 

املناقشات العاملية بشأن احلماية االجتماعية املراعية 
للتغذية. وميثل هذا املنشور ورقة معلومات أساسية أعدت 

ملنتدى موسكو العاملي الذي عقد في عام 2015، وضم 
واضعي السياسات والباحثني واخلبراء في مجالي التغذية 

واحلماية االجتماعية من 27 بلدَا.

جتربة دول الربيكس يف تطوير برامج 
محاية اجتماعية مراعية للتغذية

http://www.fao.org/3/a-i5791e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6073e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5107e.pdf
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إجراءات الندوة الدولية للمنظمة حول دور التكنولوجيات احليوية 
الزراعية يف النظم الغذائية املستدامة والتغذية

املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية
فعاليات	املوائد	املستديرة

FAO & WHO  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109151-7 
ملم  297  × 210 124 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

شملت الندوة الدولية ملنظمة األغذية والزراعة "دور التكنولوجيات احليوية الزراعية في النظم الغذائية 
املستدامة والتغذية" قطاعات احملاصيل والثروة احليوانية واحلراجة ومصايد األسماك، ونظمت حول 
ثالثة مواضيع رئيسية هي: تغير املناخ؛ والنظم الغذائية املستدامة والتغذية؛ والناس والسياسات 
واملؤسسات واملجتمعات احمللية. وتعرض هذه اإلجراءات النقاط البارزة في الندوة التي شملت طائفة 
واسعة من التكنولوجيات احليوية بدءًا من النهج املنخفضة التكنولوجيا مثل تلك التي تنطوي على 
استخدام عمليات التخمير اجلرثومية واألسمدة احليوية واملبيدات احليوية والتلقيح االصطناعي إلى النهج  
العالية التكنولوجيا التي تشمل منهجيات متقدمة قائمة على احلمض النووي والكائنات املعدلة وراثيًا.

تقدم هذه الفعاليات شرح لعروض اخلبراء التي أدلى بها املتحدثون مبناقشات املائدة املستديرة واملشاركون 
في املناقشة، وملخصات للمناقشات العامة، وملخصات من رؤساء اجتماعات املائدة املستديرة. ويتألف 

املنشور من خالصة وافية للتحليالت والرسوم التوضيحية لبعض التحديات األكثر إحلاحًا التي تواجه دعاة 
التغذية اليوم. وتعتبر هذه اإلجراءات مكماًل هامًا لوثائق نتائج املؤمتر الدولي الثاني املعني بالتغذية، حيث 

تقدم معلومات أساسية وأمثلة قطرية وأسس منطقية للعديد من توصيات إعالن روما وإطار العمل.

 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109330-6 
ملم  297  × 210 284 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

هذه الفعاليات من الندوة الدولية املعنية باألمن الغذائي والتغذية: 
النهج القائمة على األغذية لتحسني النظم الغذائية ورفع 
مستويات التغذية تتضمن مساهمات من خبراء مشهورين عامليًا 
بشأن الروابط بني التغذية والزراعة والزراعة املراعية للتغذية 
والنهج القائمة على األغذية. وميثل الكتاب مرجعًا مفيدًا لصانعي 
القرار وواضعي السياسات واملخططني والعاملني الصحيني، 
وكذلك جميع املتخصصني في هذا املجال.

FAO & CABI   2014 روما، 
ISBN 978-92-5-107319-3
ملم  250  × 176 452 صفحة، 
أمرييك دوالر   180
باإلنجليزية متوفر 

حتسني النظم الغذائية والتغذية
النهج	القائمة	على	األغذية

http://www.fao.org/3/a-i5483e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5922e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3030e.pdf
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 2016 روما، 
ملم  297  × 210 32 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

 2016 روما، 
 ISBN 978-92-5-108989-7 
ملم  297  × 210 104 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

سالمة األغذية 
والتغذية

يعاني حوالي 800 مليون شخص عامليًا 
من نقص التغذية املزمن، ومن املتوقع أن 

يصل عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار 
نسمة بحلول عام 2050، مما يتطلب 
زيادة بنسبة 60 في املائة في إنتاج 
األغذية. ويعّد احلد من فقد األغذية 

وهدرها وسيلة للحد من الضغط على نظم 
اإلنتاج الزراعي وجتنب إهدار املوارد 

الطبيعية احملدودة. ويركز هذا التقرير 
على فهم كيف أن الوصول إلى الطاقة 

عامل رئيسي في التأثير على حجم 
األغذية املفقودة في البلدان النامية. 

ويحدد املراحل الرئيسية لسلسلة القيمة 
الغذائية حيث ميكن أن تؤدي زيادة 

فرص احلصول على الطاقة دورًا رئيسيَا 
في احلد من فقد األغذية مباشرة )من 

خالل جعل تصنيع األغذية ممكنًا( وكذلك 
بشكل غير مباشر )من خالل التأثير على 

معدل تطبيق تكنولوجيات التبريد(.

كيف ميكن يؤثر احلصول على 
الطاقة على فقد األغذية 

 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109563-8 

ملم  297  × 210 72 صفحة، 
أمرييك دوالر   25

باإلنجليزية متوفر 

ميكن للتطورات احلديثة في تكنولوجيا التسلسل 
الكامل للجينوم القيام بدور هام في سالمة األغذية. 
ويوفر التسلسل الكامل للجينوم حتديدًا وتعريفًا 
للكائنات احلية الدقيقة بسرعة، مبا في ذلك 
مقاومة مضادات امليكروبات، مبستوى من الدقة 
لم يكن ممكنًا في السابق. ويبني هذا املنشور كيف 
ميكن لتطبيقات تكنولوجيا التسلسل الكامل للجينوم 
في إدارة سالمة األغذية أن تسهم في تعزيز حماية 
املستهلك وتيسير التجارة والتغذية واألمن الغذائي.

تطبيقات التسلسل الكامل للجينوم يف 
إدارة األمن الغذائي

ميكن أن يكون حلوادث السالمة الغذائية أثر كبير 
على الصحة العامة واالقتصاد وجتارة األغذية الزراعية 

واألمن الغذائي وثقة اجلمهور في توافر إمدادات 
الغذاء، في جميع أنحاء العالم. وميكن حتسني الوقاية 

من حوادث سالمة األغذية والتخفيف من حدتها 
وإدارتها على الصعيد العاملي من خالل نظم اإلنذار 

املبكر الفعالة لسالمة األغذية. ويوفر هذا املنشور موردًا 
للبلدان لتعزيز قدراتها وإمكاناتها في مجال اإلنذار 

املبكر. ويشدد على احلاجة إلى إقامة روابط بني 
الهياكل األساسية القائمة للسالمة الغذائية )مثل رصد 

ومراقبة األغذية( وحتسني العالقات التعاونية بني 
جميع أصحاب املصلحة في السلسلة الغذائية من أجل 

حماية الصحة العامة واإلمدادات الغذائية.

حتسني قدرات اإلنذار املبكر
 لسالمة األغذية 

http://www.fao.org/3/a-i5619e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5168e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6626e.pdf


81

دليل	مطبوعات منظمة األغذية والزراعة	2016

لقد زاد إنتاج الرخويات الثنائية الصمامات في العالم بشكل كبير من 
1950 إلى 2012، حيث ارتفع من أقل من مليون طن إلى حوالي 

15 مليون طن. وباعتبارها من املغذيات املرشحة، تستخدم الرخويات 
الثنائية الصمامات العوالق الطبيعية والفتات كغذاء وال تتطلب أعالفًا 

صناعية. ومع ذلك، فإن طبيعة التغذية املرشحة هذه تتطلب أيضا 
مستويات صحية بيئية صارمة النتاج رخويات آمنة لالستهالك اآلدمي. 
وفي هذا السياق، أعدت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 

هذه الورقة التقنية، املعدة خصيصا ملديري سالمة األغذية.

كثيرًا ما يصعب التمييز بني البيانات املجمعة من جداول حتليالت 
مكونات األغذية واملعلومات التي تم جمعها من مصادر مختلفة. وللتغلب 

على هذه املشكلة، قررت منظمة األغذية والزراعة و الشبكة الدولية 
لنظم البيانات اخلاصة باألغذية نشر قاعدة البيانات التحليلية ملكونات 

األغذية، ومن ثم مساعدة البلدان في احلصول على بيانات عالية 
اجلودة عن مكونات األغذية. ويتضمن املنشور معلومات عن كيفية قراءة 
واستخدام وتفسير البيانات، مبا في ذلك التعاريف والرموز والتحديثات 

التي تم إجراؤها على اإلصدار احلالي.

كثيرًا ما تكون النساء في سن اإلجناب ضعيفات من الناحية 
التغذوية بسبب املطالب الفسيولوجية للحمل والرضاعة. 

وميكن أن تؤثر عدم كفاية كمية املغذيات قبل احلمل وأثناءه 
على النساء وأطفالهن. ويقوم هذا املنشور بتعريف ووصف 
احلد األدنى للتنوع الغذائي للمرأة، وهو مؤشر للتنوع في 

األغذية الذي تبني أنه يعكس بعدًا رئيسياً  من أبعاد جودة 
النظام الغذائي: كفاية املغذيات الدقيقة.

احلد األدىن من التنوع الغذائي للمرأة

يقدم هذا التقرير عرضًا لألحداث واألنشطة واملنتجات اإلعالمية الرئيسية 
املتعلقة بالشبكة الدولية للسلطات املعنية بسالمة األغذية في الفترة 

2015/2014. ويسلط الضوء على بعض اإلجنازات التي حتققت خالل فترة 
السنتني، فضاًل عن التحديات التي يتعني التغلب عليها ومجاالت التحسني.

الشبكة الدولية للسلطات املعنية بسالمة األغذية
	تقرير	النشاط	2015/2014

FAO & WHO  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109324-5 

ملم  297  × 210 48 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

عوامل تكافؤ السموم 
للبيوتوكسينات البحرية 

املرتبطة  بالرخويات الثنائية 
الصمامات

 FAO & WHO  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109345-0

الطلب. تحت  متوفر  السعر  ملم   250  ×  176 صفحة،   136
باإلنجليزية متوفر 

قاعدة البيانات التحليلية 
ملكونات األعذية 

اإلصدار	1.1	-	أنفود	1.1

ISBN 978-92-5-109081-7   2016  روما، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر  ملم   280  ×  216 صفحة،   32

باإلنجليزية متوفر 

FAO, USAID, FANTA III 
   2016 روما، 

ISBN 978-92-5-109153-1 
ملم  297  × 210 80 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

http://www.fao.org/3/a-i5898e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5486e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5970e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5399e.pdf
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معاجلة العوامل التي 
جتبر الناس على التنقل 
وتعزيز القدرة على الصمود 
وتسخير املساهمة اإليجابية 
للمهاجرين.

اهلجرة

باكستان
ضحايا فيضانات هاربني من 

املناطق املتضررة بحثاً عن أراٍض 
مرتفعة ومساعدات اإلغاثة.

©FAO/A. Hafeez

  2016 روما، 
ملم  250  × 200 20 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
والروسية   .والصينية  واإلسبانية 

  2016 روما، 
ملم  250  × 200 16 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
والروسية   .والصينية  واإلسبانية 

يشرح هذا الكتيب سياق الهجرة في حاالت 
األزمات طويلة األمد، ويقدم أمثلة على العمل 

الذي تقوم به منظمة األغذية والزراعة مع 
شركائها في مختلف البلدان لتعزيز قدرة 

املجتمعات احمللية على الصمود و"عدم تخلف 
أحد عن الركب". ويوضح الدور الذي ميكن 
أن تؤديه سبل كسب العيش املعيشةالزراعية 
الصامدة في معاجلة بعض األسباب اجلذرية 

للهجرة وفي مساعدة السكان النازحني 
واملجتمعات املضيفة على مواجهة النزوح طويل 

األمد. ويستهدف احلكومات ووكاالت األمم 
املتحدة وجميع أصحاب املصلحة اآلخرين.

اهلجرة واألزمات 
املمتدة

يعرض هذا الكتيب رؤية املنظمة بشأن الهجرة 
ويحدد النقاط الرئيسية التي ميكنها من خاللها 
دعم اجلهود الدولية للتصدي للتحركات العاملية 
لالجئني واملهاجرين. وتسلط الوثيقة الضوء على 

الدور الذي ميكن أن تؤديه الزراعة املستدامة 
والتنمية الريفية في احلد من ضغط الهجرة 
في املناطق الريفية. وتلتزم منظمة األغذية 

والزراعة، بالتعاون مع شركائها، بزيادة تعزيز 
جهودها املتعلقة بالهجرة في إطار السياقات 

اإلنسانية واإلمنائية.

اهلجرة والزراعة 
والتنمية الريفية

حتت اجملهر

http://www.fao.org/3/a-i6101a.pdf
http://www.fao.org/3/i6064a.pdf
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معاجلة هجرة الشباب يف 
املناطق الريفية من أسبابها 

اجلذرية: إطار مفاهيمي
تعتبر الهجرة ظاهرة معقدة ومكونًا رئيسياً من 

استراتيجيات سبل املعيشة في األسر الريفية التي 
تركز على التقليل من املخاطر وتنويع دخل األسر. 
ويركز هذا املنشور على الهجرة من املناطق الريفية 

بسبب ضنك املعيشة. ويستعرض أواًل األسباب 
اجلذرية لهجرة الشباب الريفي بسبب ضنك املعيشة 

ثم يضع إطارًا مفاهيميًا عن كيفية مساهمة الهجرة 
من الريف إلى خارجه والتحويالت املالية في التنمية 

الريفية واحلد من الفقر وحتقيق األمن الغذائي.

  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109270-5 
ملم  297  × 210 72 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية  متوفر 

  2016 روما، 
ملم  297  × 210 28 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية  متوفر 

النهج الوارد في هذا الدليل واألداة احملددة لتعزيز 
عمل الشباب يعززان قدرات الشباب ومهاراتهم 

الستيعاب الكوارث اإلنسانية واألزمات والضغوط 
طويلة األجل والتأهب لها ومنعها. وسيسهم ذلك في 

تعزيز قدرة األسر الريفية والنازحني على الصمود، 
مع التصدي في الوقت نفسه لبعض األسباب 

اجلذرية للهجرة خارج املناطق الريفية بسبب ضنك 
املعيشة. كما أنه سيسخر اإلمكانيات اإلمنائية 
واالبتكارية الهائلة للشباب لتحديث الزراعة 

ومساعدتهم على املساهمة في منع نشوب الصراعات 
والتخفيف من حدتها.

اهلجرة بسبب ضنك املعيشة 
والشباب يف األزمات املمتدة

i
الصراعات والعنف 

والكوارث الطبيعية من بني 
األسباب اجلذرية للهجرة 

والنزوح القسري.

في عام 2015، نزح 65.3 
مليون شخص في جميع 

أنحاء العالم.

يقيم ربع الالجئني في العالم 
في لبنان وباكستان وتركيا.

في عام 2014، نزح أكثر 
من 19 مليون شخص داخليا 

بسبب الكوارث الطبيعية.

أطلس حمددات ودوافع 
اهلجرة يف أفريقيا

يصف هذا األطلس اخلصائص الرئيسية 
لألسر املعيشية الريفية التي بها مهاجرون 

ويحدد األسباب الرئيسية والعوامل الهيكلية 
التي تدفع إلى الهجرة، وال سيما فيما 
يتعلق بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

قريب الصدور

http://www.fao.org/3/a-i5718e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6632e.pdf
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السالم واألمن 
الغذائي

اجلمهورية العربية السورية
عائلة على مشارف دمشق.

©FAO/R. Faidutti

دعم سبل كسب العيش 
املعيشةالقائمة على الزراعة 
وضمان وجود نظم فعالة للحماية 
االجتماعية للمساعدة في بناء 
السالم والتعافي بعد انتهاء الصراع.

 2016 روما، 
ملم  250  × 200 28 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
والروسية .والصينية  واإلسبانية 

 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109240-8
ملم  250  × 186 80 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية  متوفر 

شعرت املنظمة طوياًل بالقلق إزاء تأثير احلرب 
على األمن الغذائي وكيف يكون اجلوع دافعًا 

لعدم االستقرار والصراع. ومع ذلك، تدرك 
املنظمة أيضًا أن اإلجراءات الرامية إلى تعزيز 

األمن الغذائي ميكنها أن تساعد على منع 
حدوث األزمات، والتخفيف من آثارها، 

وتعزيز التعافي والشفاء. ويوضح هذا الكتيب 
العالقة بني السالم والنزاع واألمن الغذائي. 
ومن خالل جتربة املنظمة امليدانية، تظهر 

كيف يساعد االستثمار في األمن الغذائي على 
محاربة اجلوع وبناء السالم.

السالم واألمن الغذائي
االستثمار	يف	الصمود	الستدامة	

سبل	كسب	العيش	املعيشة	الريفية	
وسط	األزمات

تستعرض هذه الوثيقة اجتماع صيغة 
آريا ملجلس األمن التابع لألمم املتحدة 

في مارس/ آذار 2016 بشأن الغذاء 
والتغذية والسالم. ويعرض املنشور 
احلوار بني الدول األعضاء واملدير 

العام ملنظمة األغذية والزراعة وأساتذة 
االقتصاد.

وتتيح الفرصة ملزيد من التفكير في 
الصلة بني السالم واألمن الغذائي 

وتهدف إلى إلهام املجتمع الدولي 
ملواصلة التصدي لألمن الغذائي 

والتغذية بطريقة منهجية.

األمن الغذائي والتغذية 
والسالم

حتت اجملهر

http://www.fao.org/3/a-i5591a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5678e.pdf
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يلقي هذا الكتيب الضوء على حتالف 
الفائزين بجائزة نوبل للسالم مع أوسكار 
أرياس سانشيز وتوكل كرمان وبيتي 
وليامز ومحمد يونس. والهدف العام 
للتحالف هو اإلسهام في إيجاد اإلرادة 
السياسية الالزمة للقضاء على اجلوع في 
هذا اجليل وبناء السالم املستدام.

محمد يونس            
فيديو 19''4'

بيتي وليامز             
فيديو 51''2'

توكل كرمان              
فيديو 16''3'

 2016 روما، 
ملم  297  × 210 4 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
واإلسبانية باإلنجليزية  متوفر 

حتالف الفاو واحلائزين على 
جائزة نوبل للسالم من أجل 
دعم األمن الغذائي 

تقوية العالقة بني التغذية والقدرة يف 
األغذية والزراعة

 2015 روما، 
ملم  297  × 210 12 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

 2016 روما، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر  ملم   297  ×  210 صفحة،   8

باإلنجليزية  متوفر 

تشرح املذكرة العالقة بني السالم والصراع واألمن الغذائي وتبني كيف 
يساعد االستثمار في األمن الغذائي على مكافحة اجلوع ويعزز السالم.

األمن الغذائي والسالم
مذكرة	مناقشة

 2016 روما، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر  ملم   297  ×  210 صفحة،   56
باإلنجليزية متوفر 

في عام 2015، استجابت منظمة األغذية والزراعة حلاالت الطوارئ الواسعة النطاق واملتزامنة في 
بلدان في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك فال يزال هناك ماليني األشخاص يعانون من انعدام األمن 
الغذائي الشديد. ويبني هذا املنشور كيف استطاعت املنظمة، بدعم من الشركاء في املوارد، متكني 
األسر الضعيفة واملتضررة من حماية وإعادة بناء سبل عيشها الزراعية بكرامة - وضمان أن يظل األمن 
الغذائي والتغذوي ركنًا أساسيًا للسالم واالستقرار السياسي والرفاه من أجل التنمية املستدامة.

منظمة األغذية والزراعة يف املناشدات 
اإلنسانية لعام 2016

يوضح هذا الكتيب العالقة بني األمن الغذائي واألمن البشري وما 
يترتب على ذلك من آثار على التنمية وحقوق اإلنسان والسالم واألمن.

 2016 روما، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر  ملم   280  ×  216 صفحة،   12

باإلنجليزية  متوفر 

األمن البشري واألمن الغذائي

منشورات
منشورات

منشوراتمنشورات
منشوراتمنشورات

منشورات
منشورات

منشوراتمنشورات
منشوراتمنشورات

منشوراتمنشورات
منشوراتمنشورات

منشورات
منشورات

مذكرة صحفية

http://www.fao.org/3/a-i6656e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PH1O7WzLepQ
https://www.youtube.com/watch?v=69YlktzOReA
https://www.youtube.com/watch?v=PH1O7WzLepQ
https://www.youtube.com/watch?v=I3rUqbtJn_w
https://www.youtube.com/watch?v=PH1O7WzLepQ
https://www.youtube.com/watch?v=96PhQGAScSc
http://www.fao.org/3/a-i3777e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5649e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5320e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5522e.pdf
http://www.fao.org/news/story/ar/item/414085/icode/


86

أهداف التنمية 
املستدامة والقضاء 

التام على اجلوع

فييت نام
مزارعون يصيدون السمك من قناة 

بأجهزة تولد صدمات كهربائية.
©FAO/N. Hoang Dinh

تنفيذ ورصد خطة التنمية 
املستدامة لعام 2030.

منظمة األغذية والزراعة 
وأهداف التنمية املستدامة
املؤشرات:	التطلع	إىل	خطة	التنمية	

املستدامة	لعام	2030

تم حتديد إطار للمؤشرات العاملية ألهداف التنمية املستدامة 
- يتألف من 230 مؤشرًا - لرصد 169 غاية وتتبع التقدم 
احملرز، ليصبح أساسًا لهيكل املساءلة في إحراز أهداف 

التنمية املستدامة. ويعرض هذا املنشور عمل املنظمة في وضع 
وتعزيز املؤشرات التي تقيس األغذية والزراعة واالستخدام 
املستدام للموارد الطبيعية، مما يسلط الضوء على املؤشرات 

21 لوصاية املنظمة. ويصف التقرير كيف ميكن للمنظمة 
دعم البلدان لتتبع التقدم احملرز والربط بني الرصد ورسم 

السياسات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

  2017 روما، 
ملم  250  × 200 40 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
والروسية   .والصينية  واإلسبانية 

يعرض هذا املنشور عمل املنظمة في دعم الدول 
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل 

تسليط الضوء على املعالقات املتشابكة بني الغذاء 
وسبل كسب العيش وتسيير املوارد الطبيعية. 
يستعرض املشاريع الوطنية عبر العالم ويشرح 
كيف اخلبرة الكبيرة التي تتمتع بها املنظمة 
في رسم املشاريع والسياسات التي تقوم على 
اإلستدامة، اخلبرة في مجال الرصد والوصاية 

على مؤشرات اهداف التنمية والتركيز على 
القضاء على الفقر واجلوع من خالل اجتثاثه 
من جذوره، باإلضافة إلى القدرة على ربط 

الشراكات مع الفاعلني في مجال التنمية والتي 
تسهل على احلكومات بناء احمليط الضروري 
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة لعام 2030. 

األغذية والزراعة: تفعيل 
العمل ضمن خطة التنمية 

املستدامة لعام 2030

حتت اجملهر

األغذية 
والزراعة

 تفعيل العمل 
 ضمن خطة التنمية 

املستدامة لعام 2030 

  2017 روما، 
ملم  250  × 200 40 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
والروسية   .والصينية  واإلسبانية 

مذكرة صحفية

http://www.fao.org/3/a-i6919a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7454a.pdf
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/news/detail-news/ar/c/472796/
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  2016 روما، 
ملم  250  × 200 32 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
والروسية   .والصينية  واإلسبانية 

األغذية والزراعة 
عامالن	أساسيان	لتحقيق	

جدول	أعمال	التنمية	
املستدامة	لعام	2030

  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109432-7
ملم  297  × 210 20 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

 تقدم هذه الوثيقة تقريرًا عن 
حالة األمن الغذائي والتغذية في 
بداية خطة التنمية املستدامة لعام 
2030. ويحدد التقرير حتديات 
القياس الرئيسية )مثل الثغرات في 
املعلومات( لرصد التقدم احملرز 
نحو حتقيق الهدف الثاني للتنمية 
املستدامة )هدف التنمية املستدامة 
2( الذي يهدف إلى القضاء التام 
على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي 
وحتسني التغذية وتعزيز الزراعة 
املستدامة. ويحدد التقرير أيضًا أهم 
الروابط بني العناصر املكونة للهدف 
وبني الهدف 2 وأهداف التنمية 
املستدامة األخرى، كما يحدد 
التحديات في رصد التقدم احملرز 
نحو حتسني األمن الغذائي والتغذية 
والنظم الزراعية املستدامة.

رصد األمن الغذائي 
والتغذية دعما خلطة التنمية 
املستدامة لعام 2030 
تقييم	الوضع	الراهن	وآفاق	املستقبل

منظمة األغذية والزراعة تعمل من 
أجل حتقيق اهلدف 14 من أهداف 

التنمية املستدامة
احمليطات	الصحية	لفائدة	األمن	الغذائي	والتغذية	

واجملتمعات	احمللية	القادرة	على	الصمود

  2017 روما، 
ملم  250  × 200 36 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
.والصينية  واإلسبانية  والفرنسية 

لروسية   وا

يلقي هذا الكتيب الضوء على عمل منظمة األغذية والزراعة 
مع البلدان والشركاء في جميع أنحاء العالم لضمان استخدام 
احمليطات والبحار واملوارد البحرية على نحو مستدام لصالح 

األجيال احلاضرة واملقبلة. وتدعم البحار واحمليطات سبل 
كسب العيش الناس ومجموعات بأكمها عبر كامل املعمورة. 

ويعد الهدف 14 أحد أهم األهداف ضمن خطة التنمية 
املستدامة لعام 2030 )حفظ احمليطات والبحار واملوارد 
البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية 

املستدامة(. وتعمل املنظمة مع الدول لتحقيق هذا الهدف من 
خالل الرصد والوسائل وأنشطة أخرى. 

يركز هذا املنشور على خطة التنمية 
املستدامة لعام 2030 لوضع سياسات 

تربية األحياء املائية وتنميتها. وتغطي 
الوثيقة جميع أهداف التنمية املستدامة 
ذات الصلة باالستزراع املائي املستدام 

والتوجيهات ذات الصلة التي وضعتها 
املنظمة حتى اآلن. وتسلط الضوء على 

الفرص والتحديات في السياسات 
واحلوكمة والسياقات املؤسسية، من بني 

أمور أخرى.

تربية األحياء املائية وخطة 
التنمية املستدامة لعام 2030

قريب الصدور

http://www.fao.org/3/a-i5499a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7298a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6188e.pdf


الدول اجلزرية 
الصغرية النامية

غرينادا
صيادون يعملون على زوارقهم عقب إعصار 
إيفان. وقد أنشأت أطلقت منظمة األغذية 

والزراعة مشروعاً ملساعدة احلكومة يف 
برنامجها لإلغاثة بعد الكوارث.

©FAO/G. Bizzarri

دعم الدول اجلزرية الصغيرة 
النامية من خالل املشورة في 
مجال السياسات واملساعدة 
التقنية في مجال الزراعة 
ومصايد األسماك والغابات 
وإدارة املوارد الطبيعية من 
أجل بناء سبل كسب عيش 
قادرة على الصمود وتعزيز 
األمن الغذائي.
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ISBN 978-92-5-107489-3  2013 روما، 
ملم  280  × 210 36 صفحة، 

باإلنجليزية متوفر  الطلب.  تحت  متوفر  السعر 

  2015 روما، 
ملم  297  × 210 12 صفحة، 

باإلنجليزية متوفر  الطلب.  تحت  متوفر  السعر 

تواجه معظم الدول اجلزرية الصغيرة النامية 
حتديا ثالثي األبعاد في ما يخص سوء 

التغذية حيث تتعايش مستويات نقص التغذية 
واحلصول على املغذيات الدقيقة املنخفضة 

مع ارتفاع مستمر في مستويات السمنة. ويوفر 
برنامج العمل الذي يأتي كمساهمة في خطة 

التنمية املستدامة لعام 2030، إطارا للدول 
اجلزرية لكي حتدد األولويات وتنفذها من 

أجل حتقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية. 
وميكن لهذه األعمال أن حتسن مستوى 
التغذية والرفاه وتخفض مستويات الفقر 

والالمساواة وتعزز التنمية اإلقتصادية.

املموعة الكاريبية ومنظمة األغذية 
والزراعة

التعاون	لتحقيق	أهداف	التنمية	املشرتكة

قانون األراضي واإلنتاج الزراعي يف 
منطقة شرق البحر الكارييب

نظرة	عامة	إقليمية	على	القضايا	واخليارات

حتت اجملهر

  2017 روما، 
ملم  297  × 210 76 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

واإلسبانية.  والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

برنامج العمل العاملي 
حول	األمن	الغذائي	والتغذية	يف	
الدول	اجلزرية	الصغرية	النامية

http://www.fao.org/3/a-i3204e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4404e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7175e.pdf


w

صحيفة وقائعصحيفة وقائع
صحيفة وقائعصحيفة وقائع

صحيفة وقائع
صحيفة وقائع
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  2014 روما، 
ملم  297  × 210 8 صفحة، 

باإلنجليزية متوفر 

  2014 روما، 
ملم  297  × 210 2 صفحة، 

باإلنجليزية متوفر 

تركز وثيقة السياسات هذه على القضايا 
االقتصادية واالجتماعية املتعلقة باألمن الغذائي 

والتغذية بهدف النهوض بالتنمية املستدامة 
في الدول اجلزرية الصغيرة النامية. وتسلط 

الضوء على موضوعات رئيسية مثل احلوكمة 
واملؤسسات ونوع اجلنس والشراكات والزراعة 
األسرية وتقدم أمثلة ملموسة لدعم املنظمة في 

كل مجال من هذه املجاالت.
  2014 روما، 

تحت  متوفر  السعر  ملم   297  ×  210 صفحة،   16
باإلنجليزية متوفر  الطلب. 

األمن الغذائي والتغذوي يف 
الدول اجلزرية الصغرية النامية

  2014 روما، 
الطلب.  تحت  متوفر  السعر  ملم   297  ×  210 صفحة،   8

باإلنجليزية متوفر 

مبادرة النمو األزرق العاملية 
والدول اجلزرية الصغرية 

النامية

  2014 روما، 
ملم  297  × 210 16 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

ادارة املوارد الطبيعية 
والبيئة يف الدول اجلزرية 

الصغرية النامية

  2014 روما، 
ملم  297  × 210 16 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

انشطة منظمة االغذية 
والزراعة لالمم املتحدة يف 

الدول اجلزرية الصغرية النامية

حالة األمن الغذائي والتغذوي يف 
الدول اجلزرية الصغرية النامية

سالسل توريد األغذية احمللية 
التنافسية من أجل األمن الغذائي 

يف منطقة احمليط اهلادي

منشوراتمنشورات
منشومنشوراتمنشورات

منشو منشوراتمنشورات
منشوراتمنشورات

منشورات
منشورات

http://www.fao.org/3/a-i5327e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3930e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3927e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3958e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3928e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3984e.pdf


تصدر املنظمة منشورات في جميع ميادين خبرتها ملجموعة من القراء 
املتخصصني، من األكادمييني وصانعي السياسات إلى اخلبراء الفنيني 

واملمارسني على أرض الواقع.

جماالت العمل



جماالت العمل

الزراعة

إنتاج وصحة الثروة احليوانية

املدن

التنمية االقتصادية واالجتماعية

مصايد األسماك وتربية األحياء املائية

احلراجة

اجلنسانية

السكان األصليون

اإلنتاج النبايت والصحة النباتية



92

رؤى وحتليل وتوجيه 
إلرشاد السياسات واملمارسات 
الزراعية املستدامة

سلسلة رائدة تقدم نهج املنظمة 
القائم على النظم اإليكولوجية 

للتكثيف املستدام للزراعة.

يصف هذا الدليل التطبيق العملي لنموذج 
"احلفظ والتوسع" الذي وضعته املنظمة لتكثيف 

اإلنتاج املستدام للمحاصيل إلى احملاصيل 
الرئيسية لألمن الغذائي في العالم: الذرة 

واألرز والقمح. ومن خالل أمثلة من أفريقيا 
وآسيا وأمريكا الالتينية، وتظهر هذه الدراسة 
كيف تساعد نظم الزراعة القائمة على النظم 

اإليكولوجية املزارعني أصحاب احليازات 
الصغيرة في زيادة غالت احلبوب وتعزيز سبل 

كسب عيشهم واحلد من الضغط على البيئة 
وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير املناخ. 

وسيكون الدليل مرجعًا قيمًا لواضعي السياسات 
والعاملني في مجال التنمية أثناء التحول العاملي 

إلى األغذية والزراعة املستدامة.

سلسلة	احلفظ	
والتوسع

رواندا
مزارعة تضع البذور

.FAO/G. Napolitano©

الزراعة

احلفظ والتوسع من 
الناحية العملية: 
الذرة	واألرز	والقمح	
دليل	إلنتاج	احلبوب	

املستدامة

  2016 روما، 

ISBN 978-92-5-608519-1

ملم  257  × 182 120 صفحة، 

أمرييك دوالر   45

والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 

والروسية والصينية  واإلسبانية 

احلفظ والتوسع من 
الناحية العملية: 

  فيديو 40''3'

مذكرة صحفية

http://www.fao.org/3/a-i4009a.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KjTVVT23vQs
https://www.youtube.com/watch?v=KjTVVT23vQs
http://www.fao.org/news/story/ar/item/379950/icode/
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دليل مطبوعات منظمة األغذية والزراعة 2017

يطبق هذا الدليل العملي على الكسافا 
منوذج الزراعة القائمة على النظم 

اإليكولوجية ملنظمة األغذية والزراعة، 
والذي يهدف إلى حتسني اإلنتاجية مع 

احلفاظ على املوارد الطبيعية. ويوضح 
الدليل كيف ميكن لنموج "احلفظ 

والتوسع" أن يساعد مزارعي الكسافا 
على جتنب مخاطر التكثيف مع إدراك 
إمكانات احملصول إلنتاج غالت أعلى 
وتخفيف حدة اجلوع والفقر في الريف 

واملساهمة في التنمية االقتصادية الوطنية.

  2013 روما، 

ISBN 978-92-5-606871-2

ملم  257  × 182 140 صفحة، 

أمرييك دوالر   42

والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 

)نسخة  والروسية  والصينية  واإلسبانية 

بالربتغالية( موجزة 

  2011 روما، 
ISBN 978-92-5-606871-2
ملم  257  × 182 112 صفحة، 
أمرييك دوالر   45
والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
والروسية والصينية  واإلسبانية 

 يعرض هذا الكتاب نهجا جديدا للزراعة: 
التكثيف املستدام لإلنتاج احملصولي، الذي 
ينتج أكثر من نفس مساحة األرض مع احلفاظ 
على املوارد واحلد من اآلثار السلبية على البيئة 
وتعزيز رأس املال الطبيعي وتدفق خدمات 
النظم اإليكولوجية. ويقدم الكتاب مجموعة 
غنية من األدوات القابلة للتكييف واملمارسات 
القائمة على النظم اإليكولوجية القابلة للتكييف 
والتي ميكن أن تساعد 500 مليون أسرة من 
أصحاب احليازات الصغيرة في العالم على 
حتقيق إنتاجية وربحية أعلى، مع تعزيز كفاءة 
استخدام املوارد ورأس املال الطبيعي.

i

احلفظ والتوسع: الكاسافا
دليل	لتكثيف	اإلنتاج	املستدام

احلفظ والتوسع 
دليل	صانع	السياسات	
بشأن	التكثيف	املستدام	
لإلنتاج	احملصويل	لدى	
املالكني	الصغار

بعض املكونات الرئيسية 
لنهج احلفظ والتوسع:

اإلنتاج املتكامل للمحاصيل 
والثروة احليوانية

النظم املستدامة لزراعة األرز 
والقمح

احلراجة الزراعية

الزراعة املتنقلة

حتسني احلفاظ على املوارد 
الوراثية النباتية

حتسني إنتاج البذور 
وتوزيعها

تقنيات الري الدقيقة

االستخدامات املتعددة 
ألنظمة املياه

http://www.fao.org/3/a-i3278e.pdf
http://www.fao.org/docrep/014/i2215a/i2215a.pdf
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جماالت العمل

استخدمت طاقة احلرارة اجلوفية تقليديًا لتوليد 
الكهرباء، ولكن ميكن استخدامها أيضًا في الزراعة 
والصناعات الزراعية، مبا في ذلك في البلدان النامية. 
ويستعرض هذا الكتاب استخدام طاقة احلرارة اجلوفية 
في الزراعة والصناعات الزراعية في جميع أنحاء 
العالم. ويعّد الكتاب سهاًل بالنسبة ملجموعة واسعة 
من القراء املهتمني، مبا في ذلك أولئك الذين ليس 
لديهم خلفية تقنية، بفضل األشكال البسيطة والعديد 
من الرسوم والنماذج. ويبني أن موارد طاقة احلرارة 
اجلوفية لها القدرة على توفير طاقة آمنة وطويلة 
األجل للزراعة والصناعات الغذائية في البلدان املتقدمة 
والنامية على حد السواء.

تشمل صناعة القطن العاملية أكثر من 100 مليون أسرة 
زراعية في 75 بلدًا، وتولد حوالي 51.4 مليار دوالر 
سنويًا. بيد أن القطن، بالنسبة لكثير من املزارعني، 

هو عنصر واحد فقط من نظم الزراعة املعقدة واملتكاملة. 
ويوفر هذا التقرير للمجتمعات الزراعية إطارًا ولغة 

مشتركة للسعي إلى حتقيق اإلنتاج املستدام وحتسني 
سبل كسب العيش.

الزراعة

  2015 روما، 
ISBN 978-92-5-108656-8

ملم  250  × 176 60 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

  2015 روما، 
ISBN 978-92-5-108614-8
ملم  250  × 176 60 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
والفرنسية باإلنجليزية  متوفر 

يجري الترويج بصورة متزايدة للشراكات 
املبتكرة التي جتمع بني اجلهات الفاعلة 
في قطاعات األعمال واحلكومة واملجتمع 

املدني، واملعروفة باسم الشراكات بني 
القطاعني العام واخلاص، باعتبارها 

آلية للتنمية الزراعية املستدامة للجميع. 
ولتحسني فهم فوائدها وحتدياتها احملتملة 

للقطاع الزراعي، يحلل هذا املنشور 70 
حالة من الشراكات بني القطاعني العام 

واخلاص، من 15 بلدًا ناميًا. ويقدم 
الدليل أيضًا أدلة مستمدة من دعم املنظمة 

الستعراض سياسات الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص في مجال الزراعة في 
جنوب شرق آسيا وأمريكا الوسطى.

الشراكات بني القطاعني 
العام واخلاص لتنمية القطاع 

الزراعي
استعراض	التجارب	الدولية

  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109252-1
ملم  250  × 176 184 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

استخدامات طاقة احلرارة اجلوفية 
يف األغذية والزراعة
فرص	للبلدان	النامية

تعميم االستدامة يف أنظمة زراعة 
القطن

حنو	إطار	توجيهي

http://www.fao.org/3/a-i4170e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4233e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5699e.pdf
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يوفر هذا املنشور األساس املفاهيمي ملجموعة 
جديدة من كتيبات املنظمة بشأن تنمية سلسلة 

القيمة الغذائية املستدامة. ويحدد مفهوم سلسلة 
القيمة الغذائية املستدامة، ويعرض منوذجًا 

للتنمية يدمج املفاهيم املتعددة األبعاد لالستدامة 
والقيمة املضافة، ويسلط الضوء على عشرة مبادئ 

توجيهية، ويناقش إمكانيات وعيوب النهج. 
ويهدف الدليل، املصمم لواضعي السياسات 

ومصممي املشاريع واملمارسني امليدانيني، إلى 
وضع اإلقناع بأهمية تطوير سلسلة القيمة 

الغذائية املستدامة في صميم أية استراتيجية 
طويلة األجل للحد من الفقر واجلوع.

يتزايد استخدام البلدان النامية "للممرات 
الزراعية" لتطوير قطاعاتها الزراعية. وتشجع 
هذه املمرات منو األعمال الزراعية الشاملة من 
خالل االستثمار في األشخاص الذين يعيشون 
على طول ممرات النقل القائمة. واستنادًا إلى 
مبادرات في آسيا الوسطى ومنطقة امليكونغ 

الكبرى وإندونيسيا وموزمبيق وبيرو وجمهورية 
تنزانيا املتحدة، يبني هذا الكتاب كيف ميكن 

للممرات الزراعية أن حتسن الربط الفعلي 
وأداء األسواق مع توليد وفورات احلجم في 

الزراعة. ويوفر لصانعي السياسات واملمارسني 
أدوات عملية قائمة على األدلة لتوجيه تصميم 

وتنفيذ املمرات الزراعية.

ترتبط سالسل القيمة الزراعية 
للعاملني الصغار باألسواق بنماذج 

أعمال بدرجات متفاوتة من التعقيد. 
وتستهدف هذه اخلطوط التوجيهية 

مصممي مشاريع سلسلة القيمة 
الزراعية ومشروعات تنمية األعمال 

الريفية، فضاًل عن املنظمات الشعبية 
التي تنفذ مشاريع تسويق ألصحاب 

احليازات الصغيرة، وتسهل هذه 
اخلطوط التوجيهية تصميم وتنفيذ 

تدخالت لتعزيز مناذج األعمال 
التي تربط أصحاب احليازات 
الصغيرة بسالسل القيمة. ومن 

بني األمور األخرى، تعالج تصميم 
استراتيجيات منوذج األعمال التي 
تربط أصحاب احليازات الصغيرة 

باألسواق وجودة الشمول في السوق 
وأثرها على احلد من الفقر.

  2014 روما، 
ISBN 978-92-5-108481-6

ملم  250  × 176 88 صفحة، 
أمرييك دوالر   37

والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 
والروسية والصينية  واإلسبانية 

  2014 روما، 
ISBN 978-92-5-108636-0
ملم  250  × 176 220 صفحة، 

أمرييك دوالر   40
باإلنجليزية متوفر 

مناذج األعمال الشاملة
خطوط	توجيهية	لتحسني	

الروابط	بني	جمموعات	منتجي	
ومشرتي	املنتجات	الزراعية

  2015 روما، 
ISBN 978-92-5-108923-1
ملم  250  × 176 128 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

تطوير سلسلة القيمة الغذائية 
املستدامة

	اخلطوط	التوجيهية

إجناح نهج املمرات االقتصادية يف 
القطاع الزراعي

دليل	مطبوعات منظمة األغذية والزراعة	2017

http://www.fao.org/3/a-i5068e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3953e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4204e.pdf
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الزراعة

FAO & AfDB  2015 روما، 
ISBN 978-92-5-108700-8
ملم  300  × 200 384 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
متوفرة إلكرتونية  نسخة 

والفرنسية باإلنجليزية  متوفر 

FAO & WWC 
  2015 روما، 

ملم  297  × 210 76 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

في العقد الذي سبق عام 2013، بلغت تكلفة 
الكوارث الطبيعية نحو 1.5 تريليون دوالر 
أمريكي في جميع أنحاء العالم من جراء 

اخلسائر االقتصادية وتزايد تواترها وشدتها. 
وتظهر منظمة األغذية والزراعة في هذا املنشور 
أن ما يقرب من ربع األضرار واخلسائر الناجمة 
عن الكوارث الطبيعية في البلدان النامية تقع 
على قطاع الزراعة الذي يعد املصدر الرئيسي 

لسبل كسب العيش املعيشةواألمن الغذائي في 
تلك البلدان، فضاًل عن كونه محركًا رئيسيًا 
لنمو االقتصاد. ويشجع املنشور احلكومات 

على تصميم تدابير لتخفيف آثار الكوارث مع 
التركيز على إنتاج احملاصيل والثروة احليوانية 

ومصايد األسماك والغابات.

أثر الكوارث على الزراعة 
واألمن الغذائي

  2015 روما، 
ISBN 978-92-5-108962-0

ملم  295  × 185 92 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

متوفرة إلكرتونية  نسخة 
باإلنجليزية متوفر 

يقدم هذا التقرير الصادر عن منظمة األغذية والزراعة 
ومجلس املياه العاملي حملة عامة عن التوقعات العاملية 
الستخدام املياه في الزراعة، وال سيما إنتاج احملاصيل 
والثروة احليوانية. وستظل الزراعة عاماًل حاسمًا 
هامًا للنمو االقتصادي واحلد من الفقر وحتقيق األمن 
الغذائي في العديد من البلدان في عام 2050، على 
الرغم من أن نسبة اإليرادات الزراعية في الدخل 
القومي اإلجمالي قد تنخفض. وفي حني سيظل 
استخدام املياه في الزراعة كبيرًا ومن املرجح أن يكون 
توافر األراضي واملياه كافيًا لتحقيق اإلنتاج الغذائي 
العاملي في عام 2050، فسيظل الفقر واألمن الغذائي 
ميثالن حتديات ملحة.

حنو مستقبل آمن مائياً وغذائيًا
املنظورات	احلاسمة	لصانعي	
السياسات

متر الزراعة في غرب أفريقيا بنقطة حتول. وقد أدت 
مجموعة من العوامل إلى حتقيق أفضل الظروف املواتية 
للنمو الزراعي في املنطقة دون اإلقليمية في أكثر من 30 
عامًا. ويساعد هذا الكتاب على فهم الفرص والتحديات 

التي تواجه قطاع األغذية الزراعية من خالل فحص 
احملفزات واجتاهاتها، وتقييم أداء القطاع والسياسات 

ذات الصلة في ضوء تلك االجتاهات، واستخالص 
اآلثار املترتبة على السياسات. وسيكون مفيدًا ملجموعة 

من القراء: صانعي السياسات، وشركاء التنمية، 
والعلماء، واملزارعني وغيرهم من اجلهات الفاعلة في 

نظام األغذية الزراعية في غرب أفريقيا.

النمو الزراعي يف غرب أفريقيا
حمفزات	السوق	والسياسة	

http://www.fao.org/3/a-i4337e.pdf
http://www.fao.org/nr/water/docs/FAO_WWC_white_paper_web.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5128e.pdf
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من املتوقع أن يتزايد عدد سكان منطقة 
جنوب وشرق املتوسط   بنسبة 7 في املائة 

بحلول عام 2020، كما سيزداد دخل 
الفرد أيضًا. وستؤثر هذه االجتاهات على 
ديناميات األغذية والزراعة في املنطقة، 
وستترجم، على سبيل املثال، إلى زيادة 

الطلب على منتجات غذائية عالية 
اجلودة وحلوم ومنتجات األلبان. ويتناول 
هذا املنشور املشترك بني منظمة األغذية 

والزراعة والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير 
اجتاهات التجارة الزراعية واألمن الغذائي 
في مصر واألردن واملغرب وتونس بهدف 

اإلسهام في وضع سياسات فعالة لتحسني 
األمن الغذائي والتغذية في املنطقة.

 2015 روما، 
210 ملم  × 150 96 صفحة، 
الطلب. تحت  ر  ف متو السعر 

متوفرة ونية  إلكرت نسخة 
باإلنجليزية متوفر 

تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وقد أدت األهمية 
االستراتيجية لقطاع القمح في البالد إلى املشاركة القوية 

للدولة في جميع مراحل سلسلة قيمة القمح. ويهدف 
هذا الكتاب، الذي يقدم تقريرًا عن استعراض مشترك 

للقطاع، إلى مساعدة واضعي السياسات واملستثمرين على 
حتقيق نظام زراعي وغذائي أكثر كفاءة وشمولية. ويحدد 

االختناقات الرئيسية في سلسلة إمدادات القمح ويؤكد 
أهمية السماح مبشاركة القطاع اخلاص بطريقة فعالة في 

األمن الغذائي للبلد.

 2015 روما، 
ملم  210  × 150 180 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-108700-8

ملم  210  × 148 64 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

Rome, 2015
112 pp., 150 × 210 mm
Price available on request 
Paperback
Available in: English

سلسلة	اجلوانب	
البارزة	للبلدان

تقوم سلسلة الجوانب البارزة للبلدان التي يصدرها مركز االستثامر 
يف املنظمة باستعراض القطاع الزراعي/ الريفي ومشاريع استثامرية 

محددة والسالسل الغذائية يف مجموعة من البلدان واملناطق.

مصر واألردن واملغرب وتونس
االجتاهات	الرئيسية	يف	القطاع	

الغذائي	الزراعي	

مصر
استعراض	قطاع	القمح

األردن
املياه	على	طول	السلسلة	الغذائية

السنغال
سوق	الري

http://www.fao.org/3/a-i4898e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4608e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5365e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4897e.pdf
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يزداد استخدام الزراعة التعاقدية - اإلنتاج الزراعي 
والتسويق في إطار اتفاق مسبق بني املنتجني واملشترين. 
ويهدف هذا الدليل إلى تعزيز املعرفة والوعي 
بالتشريعات املنطبقة على عمليات الزراعة التعاقدية. 
وسيكون أداة مفيدة ملجموعة من املستخدمني املشاركني 
في هذه املمارسات، لتصميم السياسات والبحوث 
القانونية وتعزيز القدرات، وسيسهم في تهيئة بيئة 
مواتية ومنصفة ومستدامة للزراعة التعاقدية.

آليات التظلم غري القضائي يف النزاعات 
املتعلقة باألراضي يف سرياليون

تقييم	حتليلي	يف	إطار	اخلطوط	التوجيهية	
الطوعية	بشأن	احلوكمة	املسؤولة	حليازة	األ
راضي	ومصايد	األسماك	والغابات	يف	سياق	

األمن	الغذائي	الوطين

تسمح نظم إيصاالت املستودعات للمنتجني 
الزراعيني باحلصول على االئتمان عن طريق 

االقتراض مقابل إيصاالت صادرة مقابل السلع 
املخزنة في مستودعات تخضع لرقابة مستقلة؛ 

وهي من بني أمور أخرى، متكن املنتجني 
من تأخير بيع منتجاتهم حتى بعد احلصاد، 
عندما تكون األسعار أكثر مالءمة. وعلى الرغم 

من هذه الفوائد وغيرها من الفوائد للقطاع 
الزراعي، فإن هناك نقصًا في التوجيه الشامل 
بشأن تصميم التشريعات التي تنظم إيصاالت 

املستودعات. ويهدف هذا املنشور إلى سد هذه 
الفجوة، حيث يزود البلدان بتوجيهات بشأن 

وضع تشريعات متكينية وأمثلة قائمة على 
األدلة بشأن أفضل املمارسات، استنادًا إلى 

استعراض التشريعات في جميع أنحاء العالم.

الزراعة

ISBN 978-92-5-109328-3    2016 روما، 
ملم  290  × 210 52 صفحة، 

أمرييك دوالر   25
واإلسبانية باإلنجليزية  متوفر 

FAO, IFAD & UNIDROIT 
 2015 روما، 

ISBN 978-88-86449-30-4
ملم  240  × 160 252 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
واإلسبانية والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر  تصميم قانون إيصاالت 

املستودعات
اخليارات	التنظيمية	واالجتاهات	احلديثة

 2015 روما، 
ملم  210  × 150 172 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

الدليل القانوين حول الزراعة 
التعاقدية

FAO, IFAD & UNIDROIT 
 2017 روما، 
ISBN 978-92-5-109595-9 
ملم  240  × 160 56 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

اجلوانب القانونية للزراعة التعاقدية
موجز	الدليل	القانوين	املشرتك	بني	املعهد	
الدويل	لتوحيد	القوانني	اخلاصة	ومنظمة	
األغذية	والزراعة	والصندوق	الدويل	
للتنمية	الزراعية	بشأن	الزراعة	التعاقدية

مذكرة صحفية

http://www.fao.org/3/a-i4318e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6711e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5908e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4756e.pdf
http://www.fao.org/news/story/ar/item/318150/icode/
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احملاسبة واملراجعة املائية 
مرجع

حتليل الفجوة يف غلة احملاصيل احلقلية
النهج	ودراسات	احلالة

FAO & DWIFI 
 2015 روما، 
ISBN 978-92-5-108813-5
ملم  297  × 210 80 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

أصبح تقديم خدمات املياه على نحو مستدام وموثوق به أكثر 
تعقيدًا وصعوبة في العديد من أقاليم العالم. وعندما يتجاوز الطلب 

الكلي على املياه العذبة العرض، فإن تقديم خدمات املياه غالبًا 
ما يتعلق أقل بالهندسة وأكثر بالسياسة واحلوكمة وإدارة وحماية 
املصادر وحل النزاعات حول املياه وضمان احترام احلق في املياه. 

وهذا هو املكان الذي ميكن للمحاسبة واملراجعة املائية أن تلعب 
دورًا حاسمًا فيه. ويوفر هذا الدليل اإلرشادي املشورة العملية 

بشأن تطبيق واستخدام احملاسبة واملراجعة املائية، كمبادرات 
أساسية للتصدي لندرة املياه.

يستعرض هذا املنشور طرق حتليل فجوة الغلة، ويوضيح 
التعاريف والتقنيات لقياس ومنذجة الغلة الفعلية واملمكنة 

واحملتملة على نطاقات مختلفة في الزمان واملكان، ويستخدم 
دراسات احلالة لتوضيح النهج املختلفة. ويسهم في اجلهود 

الرامية إلى تعزيز األمن العاملي للمياه واألمن الغذائي من خالل 
إدخال حتسينات على إنتاجية املياه واألراضي ومناقشة أساليب 
قياس فجوات الغلة وطرق تشخيص األسباب اجلذرية للفجوات 

وإنتاجية املياه. ويحدد اإلجراءات الالزمة لسد الثغرات في 
الغلة في نظم الزراعة الصغيرة والكبيرة على حد السواء.

سلسلة	تقارير	املياه	يف	
املنظمة

 016 روما، 
ISBN 978-92-5-109331-3
ملم  297  × 210 232 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

تكتسب ترتيبات احليازة اهتمامًا 
متزايدًا واعترافًا كجزء من اجلهود 
الرامية إلى االستخدام املستدام والفعال 
للموارد الطبيعية. ويدرس هذا التقرير 
مفهوم احليازة فيما يتعلق باملوارد 
املائية ويقترح تصنيفًا لترتيبات 
احليازة تشمل تلك التي يحددها 
القانون الرسمي )حقوق املياه الرسمية 
التقليدية، وعقود إمداد املياه، وما إلى 
ذلك( وتلك التي لم يحددها القانون 
الرسمي )احليازة غير الرسمية، أو 
احليازة العرفية أو احمللية للمياه(. 
وعالوة على ذلك، يبحث العالقة بني 
حيازة املياه، وإدارة املياه، وحيازة 
األراضي، ويعطي نظرة ثاقبة علي 
النظام املعقد الستخدام املياه.

 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109117-3 
ملم  297  × 210 92 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

خصائص اجلفاف وإدارته يف منطقة البحر الكارييب
انظر الصفحة 66

تغري املناخ واملياه واألمن الغذائي
انظر الصفحة 67

استكشاف مفهوم حيازة املياه

http://www.fao.org/3/a-i4695e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5923e.pdf
http://www.fao.org/3/I5435E
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يوضح ھذا الدليل  کيفية بناء واستخدام أنواع مختلفة من 
الصوامع الصغيرة احلجم. وتعّد مساهمة الصوامع املعدنية في 
األمن الغذائي وحتقيق أهداف التنمية املستدامة ورفاهية صغار 

املزارعني أمرًا بالغ األهمية، ال سيما أثناء األزمات الزراعية 
الناجمة عن عوامل خارجية، مبا في ذلك املشاكل املالية. 
وللصوامع دور رئيسي في حماية أغذية األسرة في القطاع 

الزراعي الصغير النطاق. ويستند الدليل إلى اخلبرة امليدانية 
التي اكتسبتها الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وعدة مشاريع 

2016   نفذتها منظمة األغذية والزراعة في أكثر من 22 بلدًا ناميًا. روما، 
ISBN 978-92-5-109247-7 

ملم  297  × 210 84 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
والروسية باإلنجليزية  متوفر 

   2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109231-6 

ملم  297  × 210 60 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

متثل الوثيقة جزءًا من سلسلة أوراق العمل 
الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة واملركز 
الدولي لسياسات النمو الشامل. تم انتاجها 
في سياق السنة الدولية للزراعة األسرية، 

وتساعد في إثراء املناقشات واجلدل اإلقليمي 
بشأن هذه الظاهرة. وحتلل الوثائق خصائص 
الزراعة األسرية في مناطق مختلفة من العالم 

وتناقش دورها احملتمل في التغلب على 
التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية 

الريفية واألمن الغذائي.

 2016 روما، 
 ISBN 978-92-5-108181-5 
ملم  210  × 148 136 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

نية إلسبا وا

 FAO & UNDP 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109175-3 
ملم  297  × 210 44 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

الزراعة األسرية يف أمريكا الالتينية 
والبحر الكارييب: البحث عن 
مسارات جديدة للتنمية الريفية 
واألمن الغذائي

الدليل الفين لبناء واستخدام 
الصوامع املعدنية الصغرية احلجم 

لتخزين احلبوب والبقول

إطار عمل وأدوات تقييم احلاجات 
املرحلية للزراعة املعيشية 

ممارسة الزراعة احلافظة 
للموارد يف أذربيجان 

وكازاخستان وأوزبكستان

http://www.fao.org/3/a-i3632e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5694e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5654e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5534e.pdf
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سلسلة	حوكمة	
املياه	اجلوفية

تستند عناوين هذه السلسلة إىل عمل مرشوع منظمة األغذية والزراعة 

ملواجهة ندرة املياه - دور الزراعة الذي نشط يف األردن ولبنان منذ عام 

2011. ويهدف املرشوع عموماً إىل تعزيز القدرات الوطنية لتحسني إدارة 

املياه والتعامل مع املكون الزراعي لندرة املياه.

توفر هذه الدراسة قاعدة بيانات محدثة 
وشاملة للمعلومات عن الوضع احلالي 

والتقدم احملرز في استخدام مياه الصرف 
املعاجلة في لبنان.

يركز هذا التقرير على تعزيز القدرات احمللية 
والوطنية للتعامل مع ندرة املياه في نظام 

الري. ويعد قضاء مرجعيون في لبنان مناسبًا 
للزراعة، إال أن تدهور البنية التحتية أدى 
إلى زيادة فقدان املياه وضعف كفاءة الري.

توفر هذه الدراسة قاعدة بيانات محدثة 
وشاملة للمعلومات عن الوضع احلالي 

والتقدم احملرز في استخدام مياه الصرف 
املعاجلة في لبنان.

تطوير إدارة املياه يف قضاء 
مرجعيون

   2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109262-0 

ملم  297  × 210 48 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
واإلنجليزية بالعربية  متوفر 

تقييم قطاع حصد املياه يف 
األردن

التقرير	النهائي

   2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109074-9 

ملم  297  × 210 48 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

تقييم مياه الصرف الصحي املعاجلة 
واخملصصة للزراعة يف لبنان

التقرير	النهائي

   2016 روما، 
 ISBN 978-92-5-109078-7 

ملم  297  × 210 40 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
واإلنجليزية بالعربية  متوفر 

http://www.fao.org/3/a-i5394a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5709e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5390e.pdf
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حوكمة املياه اجلوفية: إطار شامل 
للعمل )2011-2016( كان مشروعًا 
يهدف إلى تعزيز أفضل املمارسات 

في إدارة املياه اجلوفية كوسيلة 
لتحقيق اإلدارة املستدامة.

سلسلة	حوكمة
	املياه	اجلوفية

يستند هذا املنشور إلى أنشطة 
املشروع ومخرجاته في خمسة أقاليم 
مختلفة. ويقدم موجزًا حلوكمة املياه 
اجلوفية في تنوعها اجلغرافي ويبرز 
أهم القضايا ذات الصلة، حيث يتم 
اتخاذ خطوات نحو حتسني حوكمة 

املياه اجلوفية. ويحدد ويشرح 
االختالفات بني سياسة وحوكمة 

وإدارة املياه اجلوفية، ويجادل بأن 
حوكمة املياه اجلوفية  ينبغي أن 

تكون مصممة على نحو خاص بسبب 
عدد من السمات احملددة. ويركز 

املنشور على كيفية معاجلة العناصر 
الغائبة في حوكمة املياه اجلوفية، 
ويقدم مسارات مقترحة لتحسينها، 

مثل الوصول املنصف واالستدامة 
والشفافية واملشاركة والتمثيل.

الرؤية العاملية املشرتكة
لعام 2030 
طبعة	منقحة

اإلطار الشامل للعمل حنو حتقيق 
رؤية حوكمة املياه اجلوفية

تؤكد النتائج الرئيسية ملشروع حوكمة 
املياه اجلوفية أن موارد املياه اجلوفية 
في العالم تفتقر إلى اإلدارة الفعالة. 

وتنقل هذه الوثيقة رسائل رئيسية من 
نتائج حتليالت املشروع، مبا في ذلك 

االستنتاج الذي مفاده أن حوكمة موارد 
املياه اجلوفية ال تزال في مراحلها 

األولى. وهذه الرؤية العاملية هي "دعوة 
عاجلة للعمل املنهجي" وتهدف إلى 

تنفيذ األطر القانونية بحلول عام 2030 
لترسيخ املسؤولية اجلماعية عن املياه 

اجلوفية، فضاًل عن برامج االستثمار التي 
تعزز االستخدام املستدام للمياه اجلوفية.

   2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109259-0

ملم  250  × 176 20 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

والفرنسية باإلنجليزية  متوفر 

يناقش هذا املنشور جميع العناصر 
الضرورية لالستجابة الفعالة لتحديات 

حوكمة املياه اجلوفية، مثل النهج 
املصممة خصيصًا واملؤسسات الفعالة 

والتمويل األساسي.

   2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109258-3
ملم  250  × 176 124 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
والفرنسية باإلنجليزية  متوفر 

تشخيص عاملي بشأن حوكمة 
املياه اجلوفية

   2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109259-0
ملم  250  × 176 212 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

http://www.fao.org/3/a-i5706e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5705e.pdf
http://www.fao.org/3/b-i5508f.pdf
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توفر هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية توصيات تقنية وسياسات 
عامة بشأن اإلدارة املستدامة للتربة. وتعتبر التربة موردًا طبيعيًا 
أساسيًا يستضيف السلع واخلدمات احليوية للنظم اإليكولوجية 
واحلياة البشرية، غير أن نحو ثلث التربة العاملية قد تدهورت. 
وتتمثل أهداف هذه اخلطوط التوجيهية فيما يلي: تقديم مبادئ 
مقبولة عمومًا ومثبتة عمليًا وقائمة على أسس علمية لتشجيع اإلدارة 
املستدامة لألرصاد اجلوية وتقديم التوجيه جلميع أصحاب املصلحة 
بشأن كيفية ترجمة هذه املبادئ إلى واقع عملي سواء كان ذلك 
ألغراض الزراعة أو الرعي أو الغابات أو إدارة املوارد الطبيعية.

في ظل تغير املناخ وتدهور األراضي 
وفقدان التنوع البيولوجي، أصبحت 
التربة أحد أكثر املوارد هشاشة في 
العالم. ميكن لآلثار البشرية املنشأ على 
التربة أن حتول الكربون العضوي في 
التربة إلى مصرفًا أو مصدرًا خالصًا 
لغازات الدفيئة. بعد دخول الكربون 
التربة في شكل مواد عضوية من 
حيوانات ونباتات التربة، ميكن أن يبقى 
في التربة لعقود أو قرون أو حتى آالف 
السنني. ويهدف هذا املنشور إلى تقديم 
نظرة عامة إلى صناع القرار واملمارسني 
من احلقائق العلمية الرئيسية واملعلومات 
املتعلقة بالثغرات املعرفية واملعرفة احلالية 
حول الكربون العضوي في التربة. 
ويبرز التقرير كيفية حتسني املعلومات 
واملمارسات الغذائية التي ميكن تنفيذها 
لدعم القضاء على اجلوع، والتكيف 
مع تغير املناخ والتخفيف من حدته، 
وحتقيق التنمية املستدامة الشاملة.

   2017 روما، 
ملم  297  × 210 28 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
.والصينية  واإلسبانية  والفرنسية 

لروسية   وا

تعزيز التدخالت املستقبلية لرفع مستوى 
اإلدارة املستدامة لألراضي

FAO, NEPAD & World Bank 
   2016 روما، 

ISBN 978-92-5-109681-9
ملم  297  × 210 40 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

 2014 روما، 

 ISBN 978-92-5-108369-7 

ملم  297  × 210 216 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلسبانية  متوفر 

القاعدة املرجعية العاملية ملوارد الرتبة 2014

   2017 روما، 
ISBN 978-92-5-109681-9
ملم  297  × 210 76 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

الكربون العضوي يف الرتبة
اإلمكانات	اخلفية

اخلطوط التوجيهية الطوعية 
لإلدارة املستدامة للرتبة

 2016 روما، 

ISBN 978-92-5-109532-4 

ملم  250  × 176 352 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية  متوفر 

سلسلة القيمة الغذائية املستدامة

مذكرة صحفية

http://www.fao.org/3/a-i6511e.pdf
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ed16dbf7-b777-4d07-8790-798604fd490a/
http://www.fao.org/3/a-i6874a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3794e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5621e.pdf
http://www.fao.org/news/story/ar/item/853560/icode/
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  2017 روما، 
ISBN 978-92-5-109572-0 

ملم  250  × 176 48 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

  2014 روما، 
ISBN 978-92-5-108552-3
ملم  280  × 210 396 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

وثيقة ملساعدة احلكومات على وضع أو تنفيذ 
تدابير احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 
وتدرس أهمية املوارد الوراثية لألغذية 
والزراعة واألمن الغذائي والسمات املميزة 
ملختلف قطاعاتها الفرعية.

األسواق االبتكارية للزراعة املستدامة

عرض 15 دراسة حالة من مسوح مشتركة 
أجرتها منظمة األغذية والزراعة واملعهد 
الوطني الفرنسي للبحوث الزراعية بشأن 
النهج االبتكارية التي متكن األسواق من 

العمل كحوافز نحو الزراعة املستدامة 

في البلدان النامية. ويبرز الكتاب كيف 
تعتمد املبادرات على القيم االجتماعية 

لتكييف املمارسات املستدامة مع السياقات 
احمللية، مع إنشاء منافذ سوقية جديدة 

للمنتجات الغذائية.

FAO & INRA  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109327-6 
ملم  250  × 176 388 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية  متوفر 

  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-108911-8 
ملم  250  × 176 40 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
والصينية واإلسبانية 

يتكون هذا املنشور من جتميع ألوراق مختارة من الندوة 
الدولية حول "إدارة التربة من أجل األمن الغذائي والتكيف 

مع تغير املناخ والتخفيف من آثاره" التي نظمتها شعبة 
األغذية والزراعة املشتركة بني املنظمة والوكالة الدولية 

للطاقة الذرية بشأن التقنيات النووية في األغذية والزراعة. 
وتغطي األوراق مجموعة من املواضيع، مبا في ذلك إدارة 
التربة إلنتاج احملاصيل وكفاءة خدمة النظم اإليكولوجية 

في املزارع وإدارة التربة للتكيف مع تغير املناخ.

إدارة الرتبة من أجل األمن الغذائي 
والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف 

من آثاره

أدى التنوع املتزايد في اخلدمات االستشارية 
الريفية العامة واخلاصة إلى تزايد نظم اخلدمات 

التعددية. وتقدم هذه الورقة حملة عامة عن احلالة 
الراهنة للمعرفة بشأن نظم اخلدمات التعددية 
الشاملة وتدرس احلاجة إلى تقديم اخلدمات 

القائمة على الطلب ومختلف مقدمي اخلدمات 
والنهج املتبعة في التنفيذ واعتبارات السياسة 

العامة والتحديات املؤسسية التي تقيد عمل نظم 
اخلدمات التعددية الشاملة.

حنو أنظمة خدمات تعددية شاملة

عناصر احلصول على 
املوارد وتقاسم منافعها                                                
عناصر	لتيسري	التنفيذ	احمللي	للحصول	
على	املوارد	وتقاسم	منافعها	بالنسبة	
إىل	خمتلف	القطاعات	الفرعية	للموارد	
الوراثية	لألغذية	والزراعة

http://www.fao.org/3/a-i5907e.pdf
http://www.fao.org/3/i5033a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6104e.pdf
http://www-naweb.iaea.org/nafa/news/2014-proceeding-symposium.html
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سياسة التجارة الزراعية 
احلالية يف بلدان ما بعد 

االحتاد السوفييت،
2015 - 2014 

موجز

املَْيَكنة الزراعية
مدخل	رئيسي	ألصحاب	

احليازات	الصغرية	يف	أفريقيا	
جنوب	الصحراء	الكربى

تستند هذه الوثيقة إلى منشور "استعراض سياسات التجارة 
الزراعية في بلدان ما بعد االحتاد السوفيتي 2015-2014". 

وتقوم باستعراض مقارن للقطاع الزراعي في املنطقة وتستكشف 
السياسات التي تؤثر على تدفقات جتارة منتجات األغذية 

الزراعية. وتدرس سياسات جتارة األغذية الزراعية في أرمينيا 
وأذربيجان وبيالروس وجورجيا وكازاخستان وقيرغيزستان 

ومولدوفا واالحتاد الروسي وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا.

يركز هذا املجلد من سلسلة إدارة احملاصيل املتكاملة 
حتديدًا على امليكنة الزراعية والفرص التي توفرها 

لتكثيف اإلنتاج بطريقة مستدامة. ويقيم أيضًا قيمته 
املضافة لتطوير نظم األغذية والفرص الكامنة لتحسني 

االقتصادات احمللية وسبل كسب العيش. 

تعزيز كفاءة استخدام 
املياه اخملصصة للزراعة 
وإنتاجيتها على مستوى 

أفريقيا والعامل

  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109350-4 

ملم  297  × 210 56 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
واإلنجليزية بالعربية  متوفر 

يشكل هذا التقرير جزءًا من مشروع "تعزيز كفاءة 
استخدام املياه املخصصة للزراعة وإنتاجيتها على مستوى 
أفريقيا والعالم"، الذي يهدف إلى احلد من اجلوع والفقر 

في ثالثة بلدان أفريقية هي: بوركينا فاسو واملغرب 
وأوغندا. ويساهم التقرير بصفة خاصة في املخرج الثالث 
للمشروع: حتسني كفاءة حصاد املياه املخصصة للزراعة. 

ويوفر مؤشرات واضحة عن حتسني كفاءة حصاد املياه 
املخصصة لإلنتاج الزراعي في البلدان الثالثة اخلاضعة 
للدراسة، وكذلك كيفية اختيار تقنيات مجدية ومالئمة 

حلصاد املياه في مناطق جغرافية مختلفة.
ISBN 978-92-5-109350-4   2016  روما، 

ملم  297  × 210 188 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

بالروسية متوفر 

  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109381-8 

ملم  250  × 176 56 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

والفرنسية باإلنجليزية  متوفر 

  2017 روما، 
ISBN 978-92-5-109381-8 
ملم  297  × 210 64 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

حتلل هذه الدراسة أثر إلغاء حصص 
إنتاج السكر في االحتاد األوروبي 

على إنتاج السكر وجتارته في 
أفريقيا والبحر الكاريبي واحمليط 

الهادي. وتدرس خيارات القطاعات 
الفرعية للسكر في أفريقيا والكاريبي 

واحمليط الهادي للتخفيف من أثر 
هذا التغير في السياسات.

شراء السكر يف دول أفريقيا 
والبحر الكاريىب واحمليط 

اهلادى بعد عام 2017

http://www.fao.org/3/a-i6160e.PDF
http://www.fao.org/3/a-i6044e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5976e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5860e.pdf
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تساعد منظمة األغذية والزراعة 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أعضاءهما على تطبيق التقنيات 

النووية وما يتصل بها من 
تقنيات لزيادة اإلنتاجية 

الزراعية على نحو مستدام، مع 
مراعاة اخلصوصيات واألولويات 

الوطنية واحمللية. 

سلسلة	برامج	منظمة	األغذية	والزراعة/	
الذرية الدولية	للطاقة	 الزراعةالوكالة	

تقدم هذه املنشورات الثالثة مجموعة 
مختارة من نتائج املشاريع والبرامج 
التي تربط أنشطة البحث والتطوير 

ونقل التكنولوجيا التي جتريها 
الشعبة املشتركة بني منظمة األغذية 

والزراعة والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية للتقنيات النووية في األغذية 

والزراعة مع املزارعني واحلقول 
واحليوانات وعمليات اإلنتاج. 

وتستخدم الشعبة املشتركة املعارف 
واملعلومات من أنشطتها في مجال 
البحث والتطوير لدعم هدفها العام 

املتمثل في حشد التطبيقات السلمية 
للعلوم النووية من أجل حتسني 
األمن الغذائي العاملي واحلد من 
الفقر ودعم االستخدام املستدام 

للموارد الطبيعية في العالم.

  2011 روما، 
ملم  297  × 210 32 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

يف امليدان: التطبيقات النووية يف الزراعة
جناحات	ملموسة

2016 روما، 
ملم  297  × 210 26 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

يف امليدان: التطبيقات النووية يف الزراعة
جناحات	ملموسة	اجلزء	الثاين

2016 روما، 
ملم  297  × 210 40 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

يف امليدان: التطبيقات النووية يف الزراعة
جناحات	ملموسة	اجلزء	الثالث

http://www-naweb.iaea.org/nafa/resources-nafa/NuclearApplications-in-Agriculture.pdf
http://www-naweb.iaea.org/nafa/resources-nafa/IAEAsuccessStories-2014.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6090e.pdf


يقدم هذا املنشور حملة عامة لصانعي 
القرار واملمارسني بشأن احلقائق 
العلمية الرئيسية والتوصيات التقنية 
والتوصيات املتعلقة بالتكافل بني التربة 
والبقول. ويبرز التقرير كيف ميكن 
وضع ممارسات جيدة لدعم القضاء 
على اجلوع وسوء التغذية، والتكيف 
مع تغير املناخ ووقف تدهور األراضي 
وحتقيق التنمية املستدامة الشاملة.

2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109501-0 
ملم  250  × 176 104 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

2014 روما، 
ISBN 978-92-5-108471-7 
ملم  250  × 176 65 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

ُتستمد املعلومات الواردة في هذا 
املوجز من أداة حتليل قرارات 
السياسات الغذائية والزراعية 
واستعراض بيانات من مصادر 

أولية وثانوية. وذلك بهدف متكني 
احلكومات الوطنية من وضع 

سياسات أكثر اتساقًا وفعالية في 
مجال الزراعة واألمن الغذائي. 

وتتوافر اجتاهات السياسات 
الغذائية والزراعية لبلدان مختلفة.

ورقة معلومات وطنية 
عن اجتاهات السياسات 

الغذائية والزراعية
املكسيك

2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109501-0 

ملم  250  × 176 6 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

حوافز خدمات النظم 
اإليكولوجية يف جمال 

الزراعة
حوافز خدمات النظم 

اإليكولوجية هي مجموعة 
من التدابير التي تهدف إلى 
دعم املزارعني الذين يعتمدون 
ممارسات زراعية مستدامة من 
شأنها أن تفيد البيئة وحتسن 

األمن الغذائي على املدى الطويل.

2015 روما، 
ISBN 978-92-5-109501-0 

ملم  250  × 176 6 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر 

وضع رؤية مشرتكة الستدامة 
األغذية والزراعة 
املبادئ	واالجتاهات

الرتبة والبقول
	تكافل	من	أجل	احلياة

منشوراتمنشورات
منشوراتمنشورات

منشو
منشو

107

صحيفة وقائعصحيفة وقائع
صحيفة وقائعصحيفة وقائع

صحيفة وقائع
صحيفة وقائع

http://www.fao.org/3/a-i6437e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6006e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4702e.pdf
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التركيز على السلع العامة العاملية 
الثالث األكثر تأثرًا بالتغيرات 
في قطاع الثروة احليوانية: 
اإلنصاف والصحة العامة 
البيطرية واالستدامة البيئية.

إنتاج وصحة 
الثروة احليوانية

مسببات	وديناميكيات	وانتشار	
مقاومة امليكروبات لألدوية يف اإلنتاج احليواين

2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109441-9

ملم  297  × 210 60 صفحة، 
أمرييك دوالر   35
 ذو غالف ورقي 

باإلنجليزية متوفر 

تتناول هذه الورقة التقنية ديناميات 
انتقال مقاومة امليكروبات لألدوية 
نتيجة الستخدام األدوية املضادة 
للميكروبات واإلفراط فيها وحتى 
إساءة استعمالها في نظم اإلنتاج 

احليواني )البرية واملائية(. وتدرس 
خطر انتشارها من خالل إنتاج األغذية 

وسالسل التوزيع والبيئة، واآلثار 
احملتملة لذلك على التجارة احمللية 

والعاملية. وتقدم حملة عامة عن املعرفة 
احلالية بشأن ظهور مقاومة امليكروبات 
لألدوية وأنواع وآليات املقاومة، وطرق 

االنتشار بني البشر واحليوانات. 
وباإلضافة إلى ذلك، يعرض املنشور 

األنواع املختلفة ألنظمة إنتاج األغذية 
وكيفية تأثيرها على املسارات احمللية 

والعاملية لالنتقال.
مقاومة امليكروبات: إنتاج الغذاء 

واملقاومة 
فيديو 48''3 ' 

كينيا
قطيع من املاشية يسقى يف ناروك.

©FAO/S. Maina

مذكرة صحفية

http://www.fao.org/3/a-i6209e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=w6CHJsJOOJE
https://www.youtube.com/watch?v=w6CHJsJOOJE
http://www.fao.org/news/story/ar/item/453514/icode/


يعرض هذا الدليل منوذجًا لدمج الثروة 
احليوانية بصورة فعالة في مسوح الثروة 
احليوانية األسر املعيشية في األسر الزراعية 
واملتعددة األنشطة في البلدان املنخفضة 
واملتوسطة الدخل. وهي أداة عملية ملمارسي 
املسوح جلمع البيانات عن دور الثروة 
احليوانية في اقتصاد األسرة ومساهمتها 
في سبل كسب العيشاملعيشة. وستساعد 
البيانات في إنتاج إحصاءات عن السمات 
الرئيسية لقطاع الثروة احليوانية من أصحاب 
احليازات الصغيرة - من حجم القطيع 
وتكوينه إلى ممارسات التربية واإلنتاج، 
من إنتاج اللحوم واحلليب والبيض إلى 
توليد الدخل من الثروة احليوانية. ومتثل 
هذه اإلحصاءات العمود الفقري للسياسات 
واالستثمارات الفعالة لقطاع الثروة احليوانية.

 FAO & IBRD & World Bank 
2017 روما، 
ملم  280  × 215 56 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

FAO & OIE  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109349-8 

ملم  297  × 210 72 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

متثل احليوانات املجترة الصغيرة الثروة احليوانية األساسية 
للعديد من األسر ذات الدخل املنخفض، التي تعاني من 
نقص األغذية. وآفة املجترات الصغيرة هو مرض شديد 
العدوى يصيب املجترات الصغيرة البرية واملستأتسة 
ويحدث في جميع أنحاء أفريقيا والشرق األدنى وتركيا 
وغرب وجنوب آسيا. وحتدد هذه الوثيقة إطار برنامج 
وأهداف استئصال آفة املجترات الصغرية. ويشمل البرنامج 
عملية متعددة البلدان ومتعددة املراحل لتقليل مستويات 
املخاطر وحتسني الوقاية واملكافحة. وحتدد الوثيقة 
خمسة عناصر رئيسية للوقاية من آفة املجترات الصغرية 
ومكافحتها: نظم التشخيص؛ ونظم املراقبة؛ ونظم الوقاية 
واملكافحة؛ واألطر القانونية؛ وإشراك أصحاب املصلحة.

االسرتاتيجية العاملية ملكافحة مرض 
احلمى القالعية

تعزيز	نظم	الصحة	احليوانية	من	خالل	حتسني	
السيطرة	على	األمراض	الرئيسية

يؤثر مرض احلمى القالعية بشدة على إنتاج املواشي 
ويعطل التجارة اإلقليمية والدولية للحيوانات واملنتجات 
احليوانية. وكثيرا ما يتم التقليل من شأن اآلثار الضارة 
املترتبة على احلمى القالعية في البلدان النامية حيث 

تهدد األمن الغذائي والتنمية االقتصادية سواء على 
مستوى أصحاب احليازات الصغيرة في القرى أو 

في سالسل اإلنتاج األكثر تنظيمًا التي تغذي األسواق 
احلضرية وأسواق التصدير. وفي بعض املناطق، ال سيما 

في اجلنوب األفريقي، أصبح تأثير تدابير مكافحة احلمى 
القالعية على احلفاظ على احلياة البرية مصدر قلق بالغ.

FAO & OIE  2012 روما، 
ISBN 978-92-5-107273-8
ملم  297  × 210 256 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

الربنامج العاملي الستئصال آفة 
املرتات الصغرية 

تعميم دور الثروة احليوانية يف 
االقتصاد األسري
دليل	إرشادي	لتصميم	املسوح	األسرية
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http://www.fao.org/3/a-i6739e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6316e.pdf
http://www.fao.org/3/a-an390e.pdf
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أي قرار يتخذ للوقاية من مرض يصيب احليوان أو 
السيطرة عليه أو القضاء عليه يعتمد على أكثر من 
مجرد املعرفة التقنية حول مرض معني. فاألسس 

االقتصادية تدفع قرارات االستثمار التي من شأنها أن 
تعود بالنفع على املجتمع ككل أو أصحاب املصلحة 

املعنيني، مبا في ذلك مربي املاشية واملجتمعات 
احمللية. وتؤكد هذه اخلطوط التوجيهية أهمية 

التحليل االقتصادي عند تقييم أثر مرض حيواني 
على اإلنتاج والتجارة والوصول إلى األسواق واألمن 
الغذائي وسبل كسب العيش املعيشةأو عند تصميم 

استراتيجيات الصحة احليوانية. وسيسهل هذا 
اإلطار التواصل والتعاون بني املتخصصني في الصحة 

احليوانية واألطباء البيطريني واالقتصاديني.

 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109166-1
ملم  250  × 176 88 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109256-9
ملم  250  × 176 188 صفحة، 

أمرييك دوالر   30
 ذو غالف ورقي 

باإلنجليزية متوفر 

تشكل أسواق الدواجن احلية جزءًا هامًا من 
سلسلة إمدادات الدواجن في أجزاء كثيرة 
من العالم. ومع ذلك، فإن ظهور فيروسات 
أنفلونزا الطيور يعني أن بعض املمارسات 
القدمية لم تعد مقبولة. ويوفر هذا الدليل 

ملديري أسواق الدواجن احلية خيارات عملية 
لتحسني النظافة واألمن البيولوجي ألسواقهم.

يعد حتديد وتسجيل احليوانات 
شرطني أساسيني إلنشاء وتشغيل برامج 

التحسني الوراثي. كما أنها أساسية 
لتتبع احليوانات، مما ميكن أن 

يحسن رصد األمراض، ويعزز الوصول 
إلى األسواق، ويزيد دخول املنتجني 
وغيرهم من العاملني في هذا املجال، 
كما يساعد على ردع سرقة املواشي 

واالحتيال. ولذلك تعتبر نظم حتديد 
وتسجيل احليوانات أدوات قوية لتنمية 

الثروة احليوانية واالستجابة للمطالب 
العاملية لألمن الغذائي والتخفيف 

من وطأة الفقر. وتصف هذه اخلطوط 
التوجيهية نهجًا متدرجًا لتطوير نظم 
متعددة األغراض لتسجيل احليوانات 
تدمج حتديد احليوانات وتسجيلها، 

وتتبعها، ومعلومات عن صحة احليوان 
وتسجيل األداء.

 2015 روما، 

 ISBN 978-92-5-208910-1 

ملم  250  × 176 52 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 

باإلنجليزية متوفر 

سلسلة	اخلطوط	
التوجيهية

إنتاج وصحة 
الثروة احليوانية

وضع نظم متكاملة 
متعددة األغراض 

لتسجيل احليوانات 

دليل األمن بيولوجي لسوق 
الدواجن احلية

التحليل االقتصادي ألمراض احليوان

http://www.fao.org/3/a-i5029e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5512e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5702e.pdf


2013- روما، 
ISBN 978-92-5-107927-0
ملم  250  × 176 128 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

املاشية يف العامل 2013
مشهد	األمراض	املتغري

ينظر هذا الكتاب في األدلة على تغير 
ديناميات األمراض التي تشمل املاشية 

ويستكشف ثالثة مجاالت رئيسية: 
الضغط، مبا في ذلك العوامل الدفع 

وعوامل اخلطر التي تساهم في ظهور 
املرض وانتشاره واستمراره؛ واحلالة، 
وصف ديناميات املرض التي تنتج عن 
الضغط وتأثيرها الالحق؛ واالستجابة، 

تتطلب كال من التكيف وحتسني احلالة 
والتخفيف من الضغط. ويشير التقرير، 
الذي ال يزال يعتبر مرجعًا في مجاله، 

إلى اتباع نهج شامل إزاء الصحة العاملية 
للتعامل مع تعقيدات املشهد املرضي، 

وإيالء مزيد من التركيز على املرونة 
الزراعية اإليكولوجية، وحماية التنوع 
البيولوجي، وضمان سالسل إمدادات 
أغذية أكثر أمنًا، وال سيما في املناطق 
األكثر تضررًا من الفقر واملرض. ويعتبر 

تعجيل سرعة االستجابة عن طريق 
الكشف املبكر واالستجابة - مبا في ذلك 
من خالل حتسني السياسات أمرًا أساسيًا. ISSN 2078-6336   2017 روما، 

ملم  297  × 210 132 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

املوارد الوراثية 
احليوانية
دورية	دولية

املوارد الوراثية احليوانية هي دورية 
متخصصة تدعم تنفيذ خطة العمل 
العاملية للموارد الوراثية احليوانية. 
ويتضمن هذا العدد تسع مقاالت، تركز 
تركيزًا قويًا على املجترات. وتتناول 
أغلبية املقاالت توصيف السالالت، 
ولكنها تنظر أيضًا في بيئات اإلنتاج.

 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109333-7
ملم  250  × 176 96 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

تؤدي زيادة استهالك املنتجات احليوانية إلى الضغط على 
قطاع الثروة احليوانية إلنتاج املزيد بتكلفة أقل. ويوثق هذا 

املنشور استخدام املعينات احليوية في نظم اإلنتاج احليواني 
املختلفة، مبا في ذلك التصنيف والوضع التنظيمي العاملي 
الستخدامها في األعالف احليوانية. وسيساعد في حتديد 
وتصميم تدخالت لزيادة اإلنتاجية احليوانية وإعطاء دفعة 
لتطوير معينات حيوية جديدة ميكن استخدامها بداًل من 

محرضات النمو باملضادات احليوية.

املعينات احليوية يف التغذية احليوانية
اإلنتاج	والتأثري	والتنظيم
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املشهد املتغير 
لألمراض 

االصدار اجلديدفيديو 26''6' 
قريب الصدور

http://www.fao.org/docrep/019/i3440e/i3440e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6686t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5933e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vHVSW5HwmZM


املساعدة التقنية املتعلقة باملخاطر 
للبلدان التي تتعامل مع أمراض محددة 

ذات أهمية عاملية

إنتاج وصحة 
الثروة احليوانية

  2015- روما، 
ملم  297  × 210 8 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر  ورقي  غالف  ذو   

  2015- روما، 

ملم  297  × 210 10 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر  ورقي  غالف  ذو   

2015- روما، 
ISBN 978-92-5-109411-2 
ملم  210  × 148 92 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

تم إنشاء هذه الدورية )اجلزء 1 
واجلزء 2( لنشر معلومات حديثة 
عن جميع جوانب بحوث مرض 
ذباب تسي تسي والتريبانوزوما 
والسيطرة عليه على املؤسسات 

واألفراد املشاركني في مشكالت 
مرض ذباب تسي تسي والتريبانوزوما 
األفريقي. وتشكل هذه اخلدمة جزءًا 
ال يتجزأ من برنامج مكافحة مرض 

التريبانوزوما األفريقي.

معلومات عن مرض ذباب 
تسي تسي والرتيبانوزوما
اجمللد	38

FAO & OIE  2016- روما، 
 ISBN 978-92-5-109349-8 

ملم  297  × 210 80 صفحة، 
أمرييك دوالر   75
 ذو غالف ورقي 

باإلنجليزية متوفر 

التلقيح ضد مرض احلمى 
القالعية والرصد بعد التلقيح

معاجلة تفشي فريوس اإليبوال 
يف زائري

تقييم	نوعي	سريع	للتعرض	واالنتشار	

  2015- روما، 
ISBN 978-92-5-108954-5

ملم  297  × 210 80 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

االبتكارات يف آليات متويل اخلدمات 
االستشارية الزراعية املدفوعة بالطلب

تطور	النموذج	الدامنركي

معاجلة إنفلونزا الطيور 
الشديدة اإلمراض 

تقييم	خماطر	نوعي	يف	منطقة	
وسط	أفريقيا
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جماالت العمل

سلسلة	اخلطوط	التوجيهية	بشأن	
عوامل	اخلطر	املرضية

http://www.fao.org/3/a-i5975e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4364e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6348e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5117e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6107e.pdf


تقدم هذه الوثيقة وصفًا 
شامالً  للممارسات 
املختبرية السليمة 

وإجراءات ضمان اجلودة 
وأمثلة على إجراءات 

التشغيل املوحدة 
املستخدمة في املختبرات 

املتخصصة املنفردة.

هذا الدليل يعزز دليل املعايير 
واإلرشادات في الطوارئ اخلاصة 
باملاشيةبالثروة احليوانية، ويقدم 

املشورة واخلطوط التوجيهية التقنية 
لكل واحد من التدخالت األكثر 
شيوعًا اخلاصة باملاشية بالثروة 

احليوانية عند االستجابة حلاالت 
الطوارئ من جراء الكوارث 

الطبيعية والكوارث بفعل اإلنسان.

عقدت املنظمة اجتماعًا 
فنيًا لتحديد الوضع الراهن 

للمعرفة العلمية بشأن 
فيروسات إيبوال ووضع 
نهج عملية للوقاية من 

آثارها والتقليل منها إلى 
احلد األدنى.

  2011- روما، 
ISBN 978-92-5-107050-5 
ملم  250  × 176 188 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 
والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 
لروسية وا

  2016- روما، 
 ISBN 978-92-5-109325-2 
ملم  250  × 176 260 صفحة، 
أمرييك دوالر   50
 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

  2016- روما، 
ISBN 978-92-5-109237-8 
ملم  297  × 210 26 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

عقدت املنظمة اجتماعًا 
فنيًا لتحديد الوضع الراهن 

للمعرفة العلمية بشأن 
فيروس كورونا املسبب 
ملتالزمة الشرق األوسط 

التنفسية ووضع نهج عملية 
للوقاية من آثاره والتقليل 

منها إلى احلد األدنى.

  2015- روما، 
ISBN 978-92-5-109242-2 
ملم  297  × 210 26 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

التدخالت املتعلقة 
بالثروة احليوانية املاشية 

يف حاالت الطوارئ ضمان جودة 
خمتربات حتليل 
أعالف احليوانات

فهم التداخل بني 
الفريوسات احليوانية 

والبشرية يف فريوس كورونا 
املسبب ملتالزمة الشرق 

األوسط التنفسية 

فهم التداخل 
بني الفريوسات 

احليوانية والبشرية 
يف فريوس إيبوال 
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سلسلة	التقارير

سلسلة	
كتب	الدليل	

http://www.fao.org/3/a-i2441e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5904E.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5670e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5682e.pdf


نشرات نظام الوقاية من طوارئ 
اآلفات واألمراض احليوانية 

والنباتية العابرة للحدود
في عام 1994، أنشأت منظمة 

األغذية والزراعة نظام الوقاية من 
طوارئ اآلفات واألمراض احليوانية 

والنباتية العابرة للحدود. ويؤدي 
برنامج الثروة احليوانية في نظام 

الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض 
احليوانية والنباتية العابرة للحدود 
دورًا رئيسيًا في مكافحة األمراض 
احليوانية العابرة للحدود املستمرة 
و/ أو املنتشرة على الصعيد العاملي، 

مع التركيز على البلدان النامية.

إنتاج وصحة 
الثروة احليوانية

ميثل نظام الوقاية من طوارئ اآلفات 
واألمراض احليوانية والنباتية العابرة 
للحدود )EMPRES 360( نشرة 
البرنامج ويقدم معلومات من مصادر 
مختلفة عن الوقاية الفعالة والسيطرة 
التدريجية على األمراض احليوانية 
الرئيسية العابرة للحدود وحتليل 
ملخاطر األمراض احليوانية على البلدان 
واإلبالغ عن التقدم احملرز في مكافحة 
هذه األمراض.

  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109242-2 

ملم  297  × 210 32 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

  2016 روما، 
ملم  297  × 210 12 صفحة، 

األنرتنيت عىل  متوفر 
باإلنجليزية متوفر 

  2016 روما، 
ملم  297  × 210 8 صفحة، 

األنرتنيت عىل  متوفر 
باإلنجليزية متوفر 

  2016 روما، 
ملم  297  × 210 8 صفحة، 

األنرتنيت عىل  متوفر 
باإلنجليزية متوفر 

الصحة احليوانية يف نظام الوقاية من 
طوارئ اآلفات واألمراض احليوانية 
والنباتية العابرة للحدود

مراقب نظام الوقاية
	H5N1	الطيور	إنفلونزا	انتشار
الشديدة	اإلمراض	يف	الشرق	
مراقب نظام الوقاية األوسطاألدىن:	تقييم	اخملاطر

حتذیر	لرفع	مستوى	الوعي

تركيز نظام الوقاية 
االستخدام	العقالين	للتلقيح	
من	أجل	الوقاية	والتحكم	

يف	إنفلونزا	الطيور	الشديدة	
H5	اإلمراض

  EMPRES نشرة
  EMPRES نشرة

  EMPRES نشرة
  EMPRES نشرة  EMPRES نشرة

  EMPRES نشرة   EMPRES نشرة
  EMPRES نشرة

  EMPRES نشرة
  EMPRES نشرة

  EMPRES  نشرة
  EMPRES نشرة

منشورات
منشورات جماالت العمل

http://www.fao.org/3/a-i6184e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5625e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6155e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6124e.pdf


يقدم هذا الكتاب استعراضًا شاماًل لألنشطة التي 
أجراها قسم اإلنتاج احليواني والصحة احليوانية التابع 
لشعبة التقنيات النووية في األغذية والزراعة املشتركة 

بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. وتنقسم املعلومات إلى ثالثة أقسام رئيسية 

تتماشى مع التغيرات الرئيسية في البرامج على 
مر السنني، بدعم من البيانات اإلحصائية والصور. 

ومنذ إنشائه في عام 1964، أجرى القسم العديد من 
األنشطة وحقق سلسلة من النجاحات التقنية. وكان 
من أكثر إجنازاته شهرة إسهامه الفريد في القضاء 

على الطاعون البقرى وتطوير وإقامة املنصة الالسلكية 
املناعية التي تقيس هرمون البروجسترون لرصد األداء 

اإلجنابي وحتسني خصوبة الثروة احليوانية.

  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-107299-8
ملم  297  × 210 210 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 

باإلنجليزية متوفر 

املنتجات املشرتكة للوقود احليوي 
كأعالف للماشية
الفرص	والتحديات

  2012 روما، 
ISBN 978-92-5-107299-8
ملم  297  × 210 548 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 

باإلنجليزية متوفر 

يسلط هذا املنشور الضوء على مساهمات أنواع 
احليوانات وسالالتها في خدمات النظم اإليكولوجية، 

وذلك مثال عن طريق حتويل األغذية غير املالئمة 
لالستهالك البشري إلى أعالف والتفاعل مباشرة مع 

النظم اإليكولوجية من خالل الرعي. ويلخص الكتيب 
أيضًا التحديات التي تواجه القطاع مثل االنقراض 
والتعرية الوراثية ونقص البيانات املتاحة، وفقدان 
السالالت احمللية واملوائل ذات الصلة. وأخيرًا، 

يقترح مجموعة من اإلجراءات لتحسني توفير خدمات 
الثروة احليوانية الثقافية واملوائلية والتنظيمية.

يسلط هذا املنشور الضوء على مساهمات 
أنواع احليوانات وسالالتها في خدمات 

النظم اإليكولوجية، وذلك مثال عن طريق 
حتويل األغذية غير املالئمة لالستهالك 

البشري إلى أعالف والتفاعل مباشرة 
مع النظم اإليكولوجية من خالل الرعي. 

ويلخص الكتيب أيضًا التحديات التي 
تواجه القطاع مثل االنقراض والتعرية 

الوراثية ونقص البيانات املتاحة، وفقدان 
السالالت احمللية واملوائل ذات الصلة. 
وأخيرًا، يقترح مجموعة من اإلجراءات 
لتحسني توفير خدمات الثروة احليوانية 

الثقافية واملوائلية والتنظيمية.

إسهامات أنواع وسالالت 
املواشي يف خدمات النظم 

اإليكولوجية
اإلنتاج احليواين والصحة احليوانية 

يف الشعبة املشرتكة بني منظمة 
األغذية والزراعة والوكالة الدولية 

للطاقة الذرية
استعراض	تارخيي	)2014-1964(

  2016 روما، 
ملم  250  × 175 24 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 
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منشو منشورات
منشورات

http://www.fao.org/3/a-I5529E.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i3009e/i3009e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6482e.pdf


اعرتافاً وتعزيزاً للدور املتزايد للزراعة 
الحرضية كأحد استخدامات األرايض 
وكنشاط اقتصادي هام.

تنمية املدن اخلضراء 
يف أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر 
الكارييب

يعرض هذا التقرير 23 بلدًا و 10 مدن 
في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي تشكل فيها الزراعة احلضرية 
وشبه احلضرية جزءًا من السياسة 

العامة، وتدرج في استراتيجيات التنمية 
احلضرية، وتدعمها البحوث واإلرشاد، 
وترتبط باالبتكار التكنولوجي واالستثمار 

واالئتمان. ويظهر هذا التقرير كيف 
أن الزراعة شبه احلضرية تزود سكان 

املناطق احلضرية بأغذية محلية طازجة 
عالية القيمة وتولد فرص عمل وتخلق 

أحزمة خضراء وحتفز التنمية االقتصادية 
احمللية. كما يقوم عدد متزايد من املدن 
بربط املزارعني األسريني في املناطق شبه 

احلضرية واملناطق احلضرية املجاورة 
ببنوك الطعام والوجبات املدرسية وبرامج 

مماثلة، مما يسهم في كسب الرزق 
والرفاه لفقراء الريف واحلضر.

  2014 روما، 
ISBN 978-92-5-108250-8

ملم  270  × 210 52 صفحة، 
أمرييك دوالر   68
 ذو غالف ورقي 

واإلسبانية باإلنجليزية  متوفر 

املدن

فنزويال )اجلمهورية البوليفارية(
عامل يف حديقة تعاونية حضرية يقوم بتهوية 

التربة يف حقل خس. 
©FAO/G. Bizzarri

مذكرة صحفية
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http://www.fao.org/3/a-i3696e.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/223292/icode/


 بالرغم من أن املدن تشغل فقط 2إثنني فى املائة فقط من سطح الكوكب فإن سكانها 
يستخدمون 75 فى املائة من مواردها الطبيعية. كما أن العالم يتحضر بسرعة أيضًا: 

فبحلول عام 2050، 70 في املائة من سكان العالم سوف يعيشون في املدن والبلدات. 
وميكن للغابات واألشجار احلضرية وشبه احلضرية أن تساعد في جعل املدن أكثر استدامة 

وصمودًا من خالل حتسني نوعية الهواء واحلد من جريان مياه األمطار وتوفير مساحة 
لالستجمام وممارسة الرياضة البدنية وزيادة التنوع البيولوجي وأكثر من ذلك بكثير. وهذه 
اخلطوط التوجيهية – التي تستهدف صناع القرار، وموظفي اخلدمة املدنية، ومستشاري 

السياسات وغيرهم من أصحاب املصلحة - تروج للغابات احلضرية وشبه احلضرية 
كوسيلة لتلبية احتياجات املدن من اخلدمات البيئية. كما أنها ترفع مستوى الوعي 

املجتمعي باملساهمات اإليجابية التي ميكن أن تقدمها الغابات احلضرية وشبه احلضرية 
حلياة املدينة ودورها األساسي في االستدامة العاملية.

تنمية املدن اخلضراء يف أفريقيا
تقرير	احلالة	األول	عن	الزراعة	يف	املناطق	
احلضرية	وشبه	احلضرية	يف	أفريقيا

  2012 روما، 
ISBN 978-92-5-107286-8
ملم  250  × 176 116 صفحة، 

أمرييك دوالر   28
 ذو غالف ورقي 

والربتغالية والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

ميكن ملمارسات الزراعة الصديقة للبيئة أن تساعد املدن 
األفريقية على إنتاج املزيد من الفواكه واخلضروات مع 
تقليل مخاطر التلوث وخفض تكاليف اإلنتاج وزيادة 
دخل املزارعني. ويعتبر املستقبل األكثر إشراقًا للمدن 
النامية في العالم أمرًا حتميًا وممكنًا. كما أن تهيئة 
الظروف لتحقيق تلك اإلمكانات في مدن العالم النامي 
أمر حاسم اآلن، وسوف يزداد أهمية في العقود القادمة. 
ويتمثل التحدي في توجيه التحضر من مساره احلالي 
غير املستدام إلى مدن مستدامة أكثر اخضرارًا توفر 
لسكانها االختيارات والفرص واألمل.

  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109442-6
ملم  270  × 176 168 صفحة، 
أمرييك دوالر   35
 ذو غالف ورقي 
واإلسبانية والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

اخلطوط التوجيهية حول الغابات يف 
املناطق احلضرية وشبه احلضرية
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http://www.fao.org/docrep/016/i3002e/i3002e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6210e.pdf


118

جماالت العمل

إثراء الحوار بشأن التنمية 

االقتصادية واملؤسسات 

الريفية والحامية االجتامعية 

والعاملة الريفية الالئقة 

والحق يف الغذاء.

التنمية االقتصادية 
واالجتماعية

سيرا ليون
زعيم مزارعني مع أكياس بذور مخزنة يف 

مستودع مركز توروبانه لألعمال الزراعية يف 
منطقة بومبالي بعد تفشي اإليبوال.

©FAO/S. Liste

الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن

الحوكمة المسؤولة
 لحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات

في سياق األمن الغذائي الوطني

I2801Ar/1/06.12

ISBN 978-92-5-607277-1

9 7 8 9 2 5 6 0 7 2 7 7 1

 هذه الخطوط التوجيهية هي أول صّك عالمي شامل خاص بالحيازات وإدارتها 
 ُيعّد من خالل مفاوضات حكومية دولية. وتضع هذه الخطوط التوجيهية مبادئ ومعايير 

 مقبولة دوليًا للممارسات المسؤولة الستخدام األراضي ومصايد األسماك والغابات وللتحّكم بها. 
وهي تعطي توجيهات لتحسين األطر القانونية والتنظيمية والمتصلة بالسياسات التي تنّظم 
حقوق الحيازة؛ ولزيادة شفافية نظم الحيازة وإدارتها؛ ولتعزيز القدرات واإلجراءات التي 
تتخذها األجهزة العامة ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وجميع 

المعنيين بالحيازات وإدارتها. وُتدرج هذه الخطوط التوجيهية إدارة الحيازات ضمن السياق 
الوطني لألمن الغذائي وهي تسعى إلى المساهمة في اإلعمال المطرد للحق في غذاء كاٍف 

والقضاء على الفقر وحماية البيئة وتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة.
www.fao.org/nr/tenure

 متثل هذه اخلطوط التوجيهية أول صك 
عاملي شامل بشأن احليازة، وإدارتها 

من خالل املفاوضات احلكومية الدولية. 
وحتدد الوثيقة املعايير املقبولة دوليًا 

للممارسات املسؤولة الستخدام ومراقبة 
األراضي ومصايد األسماك والغابات، مع 
حتقيق الهدف الشامل املتمثل في حتقيق 
األمن الغذائي للجميع. وإدراکًا لألهمية 

احملورية لألرض في التنمية، تسهم 
اخلطوط التوجيهية الطوعية في اجلهود 
العاملية والوطنية الرامية إلی استئصال 

اجلوع والفقر من خالل تعزيز حقوق 
احليازة اآلمنة والوصول املنصف إلی 
األراضي ومصايد األسماك والغابات.

احلوكمة املسؤولة 
للحيازة

فيديو 04''6'

اخلطوط	التوجيهية	
الطوعية بشأن 

احلوكمة املسؤولة 
حليازة األراضي 

ومصايد األسماك 
والغابات	يف	سياق	األمن	

الغذائي	الوطين

  2012 روما، 
ISBN 978-92-5-107277-6 

ملم  250  × 177 40 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
واإلسبانية  والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 

الالو. ولغة  واأللبانية  والنيبالية  والروسية  .والصينية 

http://www.fao.org/3/a-i2801a.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iJlcwF0yPIQ
https://www.youtube.com/watch?v=iJlcwF0yPIQ
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سلسلة	التوجيهات	الفنية	حلوكمة	
حيازة	األراضي	

تشكل التوجيهات الفنية حلوكمة حيازة األراضي جزءًا من 
مبادرة املنظمة لتحسني حوكمة احليازة ومساعدة البلدان على 

تطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية.
يركز هذا الدليل على اإلنصاف وعلى كيفية إدارة حيازة األراضي بطرق 

تعالج االحتياجات واألولويات املختلفة للمرأة والرجل. وتقدم املشورة 
بشأن اآلليات واالستراتيجيات واإلجراءات التي ميكن تطبيقها لتحسني 
املساواة بني اجلنسني في عمليات ومؤسسات ونشاطات حيازة األراضي.

ISBN 978-92-5-107403-9    2013  روما، 
ملم  270  × 210 120 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 

واأللبانية. واإلسبانية  والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 

حتسني حوكمة األراضي 
الرعوية

ISBN 978-92-5-109292-7    2016 روما، 
ملم  270  × 210 148 صفحة، 

أمرييك دوالر   28
 ذو غالف ورقي 

والربتغالية والفرنسية  باإلنجليزية.  متوفر 

احلوكمة املسؤولة للحيازة: 
دليل تقين للمستثمرين
ISBN 978-92-5-108974-4    2016  روما، 
ملم  270  × 210 92 صفحة، 
أمرييك دوالر   28
 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية. توفر 

يوضح هذا الدليل الفني كيف ميكن للمستثمرين أن يستثمروا مبسؤولية في 
األراضي الزراعية مبا يتماشى مع اخلطوط التوجيهية الطوعية. وال يهدف الدليل 
لوضع معايير جديدة؛ ولكنه يشرح ما تعنيه اخلطوط التوجيهية الطوعية وكيف 
ميكن أن تساعد الشركات على فهم وإدارة املخاطر املتعلقة بحيازة األراضي.

حوكمة حيازة األراضي 
من أجل املرأة والرجل

صون حقوق حيازة األراضي يف 
سياق االستثمار الزراعي

ISBN 978-92-5-108895-1   2016  روما، 
ملم  270  × 210 112 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 

واإلسبانية. والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 

ضبط حقوق احليازة 
للعامة 
ISBN 978-92-5-109483-9   2017 روما، 
ملم  270  × 210 69 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 
واإلسبانية. والفرنسية  باإلنجليزية  توفر 

احلوكمة املسؤولة للحيازة 
والقانون

 ISBN 978-92-5-109132-6    2016  روما، 
ملم  270  × 210 136 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 

والفرنسية. باإلنجليزية  متوفر 

يلقي هذا املنشور الضوء على التحديات الكامنة التي يواجهها الرعاة، وأوجه 
القصور لدى احلكومات في تأمني احليازة الرعوية، واألمثلة الناشئة للنجاح 
والتقدم من جميع أنحاء العالم. ويوفر حلواًل لضمان اإلدارة واحليازة الرعوية 

دون تقويض التعقيدات الكامنة والضرورية للترتيبات العرفية.

http://www.fao.org/3/a-i3114a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5771e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5147e.pdf
http://www.fao.org/3/b-i4998a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6381e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5449e.pdf


قصص ناجحة الستخدام 
تكنولوجيات املعلومات 

واالتصاالت يف جمال 
الزراعة والتنمية الريفية

الطبعة	الثانية

شهدت الزراعة العديد من التحوالت على مدى آالف السنني، 
وحتمل تطبيقات التكنولوجيا احلديثة - أو تطبيقات الزراعة 
اإللكترونية –في طياتها آمااًل عريضة كآليات التحول املقبلة 

في هذا القطاع. ويعرض هذا املنشور دراسات حالة حيث 
أدى االستخدام املبتكر للتكنولوجيات الناشئة وتنمية القدرات 
إلى حتقيق أرباح كبيرة. وميكن للخبرات الرقمية في تقاسم 
املعارف بني املجتمعات الريفية أن تسهم إسهامًا كبيرًا في 
سبل كسب عيش املجتمعات الزراعية. ويساعد هذا اجلهد 

لتقاسم املعرفة على ضمان مشاركة االبتكارات على نطاق واسع 
واالستفادة الواسعة لطائفة من أصحاب املصلحة، مما يسهم 

في اجلهود الرامية إلى خلق "عالم خال من اجلوع".
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التنمية االقتصادية 
واالجتماعية

  2017 بانكوك، 
ISBN 978-92-5-108774-9

ملم  297  × 210 56 صفحة، 
 ذو غالف ورقي 

باإلنجليزية. متوفر 

تقيس هذه املذكرة التقنية 
وحتلل وتفسر احلوافز 

السعرية لألرز في غانا. 
وتقدم استعراضًا إلنتاج 

واستهالك السلعة وسلسلة 
القيمة التسويقية وسياق 

السياسات. وميكن 
للجهات املعنية املشاركة 

في وضع سياسات 
قطاع األغذية والزراعة 

أن تستخدم النتائج 
والتوصيات املقدمة هنا. 

وتولى إعداد املذكرة برنامج 
رصد وحتليل السياسات 

الغذائية والزراعية.

حتليل احلوافز 
السعرية لألرز يف 
غانا 2013-2005

  2016 روما، 
ملم  297  × 210 56 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية. متوفر 

ورقة العمل هذه اخلاصة 
ببحوث سياسات السلع 

والتجارة املمارسات اجليدة 
لبلدان مختارة من منظمة 

التعاون والتنمية في 
امليدان االقتصادي تسعى 

إلى تشجيع االستثمار 
األجنبي املسؤول في 
قطاعات الزراعة في 

البلدان النامية. وتقدم 
الدراسة أمثلة على االجتاه 

املتزايد في البلدان التي 
تضع معايير قانونية ملزمة 
وآليات أخرى ذات صلة 

باالستثمار الزراعي.

التدابري 
الوطنية اليت 

تعزز االستثمار 
الزراعي األجنيب 

املسؤول

  2016 روما، 
ملم  297  × 210 52 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية. متوفر 

 2016 روما، 
  ISBN 978-92-5-109141-8

ملم  297  × 210 116 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية. متوفر 

إدراج العمالة الريفية الالئقة 
يف التخطيط االسرتاتيجي 

للتنمية الزراعية
نسخة	إرشادية

http://www.fao.org/3/a-i4622e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5471e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5589e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5802e.pdf


يواجه واحد من كل ثالثة من سكان 
اجلبال في البلدان النامية اجلوع 

وسوء التغذية. ويقدم هذا املنشور صورة 
جغرافية ودميوغرافية محدثة للمناطق 
اجلبلية في العالم، ويقّيم مدى تعرض 

سكان اجلبال في البلدان النامية النعدام 
األمن الغذائي، استنادًا إلى منوذج مصمم 

خصيصًا. ويبني أن الظروف املعيشية 
لسكان اجلبال قد استمرت في التدهور 
خالل العقد املاضي، وال تزال العديد 
من املجتمعات اجلبلية متخلفة كثيرًا 
في مجال القضاء على الفقر واجلوع. 

ويعطي املنشور صوتًا ليعبر عن محنتهم 
ويرسل رسالة إلى صانعي السياسات 

بشأن أهمية التنمية اجلبلية. كما يقترح 
تدابير محددة ميكن أن تكسر حلقة الفقر 

واجلوع في املجتمعات اجلبلية.

  2015 روما، 
ISBN 978-92-5-108993-4

ملم  259  × 183 80 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية. متوفر 

ترسيم خارطة ملدى تعّرض 
سكان اجلبال النعدام األمن 

الغذائي
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تنمية األراضي حمل التفاوض 
يف نهج تشاركي متعدد 

األطراف لتخطيط املوارد
إطار	مستدام	أويل	ملنطقة	

الشرق	األدىن

يهدف هذا املنشور من أوراق العمل 
اخلاصة بقسم األراضي واملياه إلى 

دعم عمليات صنع القرار التشاركية 
من القاعدة إلى القمة وتشجيع احلوار 
االجتماعي والشراكات بني اجلهات 

الفاعلة داخل إقليم معني. ويقترح 
منهجية شاملة لتنفيذ عملية تخطيط 
تشاركية تدمج بني األراضي واملياه 

واحليازة واجلنسانية.

  2016 روما، 
ملم  297  × 210 112 صفحة، 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية. متوفر 

يلخص هذا الكتاب القضايا الرئيسية التي 
متت مناقشتها أثناء تطوير قانون األمن 

الغذائي الوطني في الهند لعام 2013 الذي 
يلزم القانون الوطني وحكومات الواليات 

قانونيًا بتوفير حماية اجتماعية بعيدة 
املدى للسكان. وقد قام بتأليف الكتاب 

اخلبير الشهير في مجال احلق في الغذاء 
واملؤلف والناشط في مجال حقوق اإلنسان، 
Harsh Mander )هارش ماندر(، استنادًا 

إلى مشاركته في العديد من العمليات 
واملناقشات حول احلق في الغذاء في الهند 

على مدى العقد املاضي. ويثير الكتاب 
العديد من القضايا الهامة التي تهم صانعي 
السياسات، وال سيما في البلدان املنخفضة 

الدخل واالقتصادات الناشئة.

اإلمدادات الغذائية من الدولة 
كحماية اجتماعية

مناقشة	قانون	األمن	الغذائي	
الوطين	اهلندي

  2015 روما، 
ISBN 978-92-5-108890-6

ملم  250  × 176 88 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
واإلسبانية والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

http://www.fao.org/3/a-i5175e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6133e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4957e.pdf
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التنمية االقتصادية 
واالجتماعية

  2015 روما، 
ISBN 978-92-5-108779-4 
ملم  250  × 176 116 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 
نسخة  باإلنجليزية  متوفر 
متوفرة إلكرتونية 

 FAO, Oxford University
Press & UNICEF
  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-108981-1
ملم  235  × 155 368 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

الشباب والزراعة
التحديات	الرئيسية	
واحللول	امللموسة

ميثل الشباب نسبة كبيرة من سكان 
الريف، غير أنهم غالبًا ما يكونون 

عاطلني عن العمل أو يعانون من نقص 
في فرص العمل ويواجهون عقبات 

كثيرة عند محاولة كسب لقمة العيش 
وال يعتبرون أن الزراعة متثل عماًل بأجر 

جيد. وإلى أن يجدوا فرصًا اقتصادية 
مجدية في املناطق الريفية، سيواصلون 
الهجرة إلى املدن. ويسهم هذا االجتاه 
في زيادة التحضر املفرط وتزايد البطالة 
في املناطق احلضرية، وكذلك يؤثر على 

اإلنتاج الغذائي العاملي. ويقدم هذا املنشور 
أمثلة واقعية لكيفية إعادة االنخراط 

في الزراعة. ويبني كيف ميكن للبرامج 
التعليمية املصممة خصيصًا أن تزود 

الشباب الريفي باملهارات واألفكار الالزمة 
للمشاركة في الزراعة وتطبيق أساليب 

إنتاج صديقة للبيئة.

 FAO, CTA & IFAD 2016 روما، 

 ISBN 978-92-5-108475-5 

ملم  297  × 210 128 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 

واإلسبانية والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

لم توثق آثار برامج التحويالت النقدية، وال سيما في أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى، توثيقا كبيرًا. ويقدم هذا الكتاب 

رؤية تفصيلية لتقييمات أثر هذه البرامج التي ينفذها مشروع 
التحويالت ومشروع املنظمة من احلماية إلى اإلنتاج. والهدف 

الرئيسي من الكتاب هو تعزيز فهم هذه البرامج اإلمنائية وكيف 
تؤدي إلى مجموعة واسعة من اآلثار االجتماعية واإلنتاجية.

من األدلة إىل العمل
قصة	التحويالت	النقدية	وتقييم	األثر	يف	

أفريقيا	جنوب	الصحراء	الكربى

يتطلب منع جميع أشكال عمالة األطفال برامج لألمن الغذائي 
والتنمية الزراعية والريفية ُتخرج الناس من براثن الفقر. ومن 
الضروري إدماج املخاوف بشأن عمالة األطفال في أطر الرصد 

والتقييم اخلاصة ببرامج األمن الغذائي والتنمية الريفية، ويوفر 
هذا الدليل مجموعة من املمارسات اجليدة والنهج املبتكرة 

للقيام بذلك. ويوفر أدوات لتكييف البرامج والسياسات بحسب 
سياقات محددة.

دليل رصد وتقييم عمالة األحداث يف الزراعة
قياس	آثار	برامج	الزراعة	واألمن	الغذائي	على	

عمالة	األطفال	يف	الزراعة	األسرية

 28    2016 روما، 
ملم  297  ×  210 صفحة، 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

هل يستطيع أصحاب احليازات الصغرية 
مضاعفة إنتاجهم ودخلهم حبلول عام 2030؟

http://www.fao.org/3/a-i5959e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4630e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5157e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3947e.pdf
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  ,2015 روما، 

ملم  297  × 210 40 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 

واإلسبانية باإلنجليزية  متوفر 

سلسلة	
من	احلماية	إىل	اإلنتاج

  ,2016 روما، 
ملم  279  × 216 80 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 
واإلسبانية باإلنجليزية  متوفر 

تشمل هذه العناوين سلسلة من سبع دراسات حالة وطنية 
نفذت كجزء من برنامج املنظمة من الحامية إىل اإلنتاج.

تتيح حالة املكسيك استكشاف الروابط بني احلماية 
االجتماعية والزراعة، حيث ميثل اإلنفاق العام 

في القطاع الريفي شريحة مالية كبيرة، وقد كانت 
السياسات االجتماعية وتطوير اإلنتاج موضوعات 

لتقييمات دولية متواصلة. وتركز هذه الدراسة على 
سؤالني أساسيني: ما هي التجارب احلالية لتحقيق 

االتساق بني السياسات الزراعية واحلماية االجتماعية 
في املكسيك، وما هي الدروس التي نستفيد بها من 
هذه التجارب لتحقيق تنسيق أفضل بني القطاعني؟

تعزيز الرتابط بني الزراعة واحلماية 
االجتماعية

تقرير	عن	دراسة	حالة	وطنية	من	
املكسيك	

شهدت بيرو وهي بلد متوسط   الدخل منوًا 
اقتصاديًا سريعًا منذ أوائل التسعينيات، 

إلى جانب زيادات كبيرة في االستثمارات 
العامة، مما أدى إلى انخفاض مستويات 

الفقر. غير أن الفقر في البلد ال يزال 
مرتفعًا ويتركز بشكل خاص في املرتفعات 
اجلنوبية. وتنظر هذه الدراسة في الروابط 
بني برنامج التحويالت النقدية املشروطة 

وثالثة برامج قائمة على زراعية.

تعزيز الرتابط بني الزراعة 
واحلماية االجتماعية

تقرير	عن	دراسة	حالة	وطنية	
من	بريو

  ,2016 روما، 
ملم  297  × 210 56 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
واإلسبانية باإلنجليزية  متوفر 

اختيرت زامبيا كأحد البلدان في برنامج من احلماية 
إلى اإلنتاج، نظرًا للدور الكبير الذي تقوم به الزراعة 

فيما يتعلق بالعمالة واالقتصاد، واملجموعة املتزايدة 
من تدابير احلماية االجتماعية التي نفذت في ظل 

استمرار مستويات الفقر املرتفعة. وتركز الدراسة على 
الدعم الزراعي لألسر الريفية الفقيرة، مبا في ذلك 

املستفيدون من برنامج التحويالت النقدية االجتماعية، 
في مقابل مبادرتني زراعيني رئيسيتني هما: برنامج 

دعم مدخالت املزارعني ووكالة احتياطي األغذية.

تعزيز الرتابط بني الزراعة واحلماية 
االجتماعية

تقرير	عن	دراسة	حالة	وطنية	من	زامبيا	

http://www.fao.org/3/a-i5164e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5524e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5418e.pdf
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التنمية االقتصادية 
واالجتماعية

ميكن أن يكون تشجيع العاملة الريفية الالئقة من خالل خلق فرص عمل 
جديدة يف املناطق الريفية وتحسني فرص العمل القامئة أحد أكرث الطرق كفاءة 

للحد من الفقر يف املناطق الريفية. ويدرس هذان املنشوران أثر العاملة 
الريفية الالئقة عىل كفاءة اإلنتاج الزراعي يف البلدان األفريقية الواقعة جنوب 

الصحراء الكربى، حيث أخذت إثيوبيا وجمهورية تنزانيا املتحدة كبلدين 
لدراسة الحالة التي أعدها فريق العمل الريفي الالئق يف املنظمة.

سلسلة
التحوالت	الريفية

بالنظر إلى أن خطط احلماية 
االجتماعية كثيرًا ما تستهدف 

األسر املعيشية التي ترأسها إناث 
وحتدد نساء لتلقي التحويالت، 

فإن إمكانات هذه املخططات 
لتمكني املرأة اقتصاديًا كبيرة. ومع 

ذلك، يفترض هذا املنشور أن خطط 
احلماية االجتماعية حتقق التمكني 
االقتصادي للمرأة فقط عندما تكون 
لها أهداف املساواة بني اجلنسني 

ويتم تنسيقها مع التدخالت 
واخلدمات اإلمنائية املراعية لنوع 

اجلنس. وتقدم الوثيقة هذه القضية 
من خالل استعراض األدلة على 
خطط احلماية االجتماعية األكثر 

استخدامًا على نطاق واسع، وتقييم 
مدى تأثيرها احلالي واحملتمل على 

متكني املرأة اقتصاديًا.
  ,2015 روما، 

ملم  297  × 210 44 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

متكني املرأة الريفية من خالل 
احلماية االجتماعية

297 ملم  × 210 36 صفحة،     ,2016 روما، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

العمالة الريفية الالئقة واألثر على 
اإلنتاجية واحلد من الفقر يف أفريقيا 
جنوب الصحراء الكربى

297 ملم  × 210 36 صفحة،     ,2016 روما، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

العمالة الريفية الالئقة يف نظم زراعية 
خمتلفة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

http://www.fao.org/3/a-i5776e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5432e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4696e.pdf
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سلسلة	حتليل	القدرة	علی	الصمود	
والسياسات

تحلیالت علی املستوى الوطني استناداً إلی أداة مؤرش 
قياس وتحليل القدرة عىل الصمود التابعة ملنظمة األغذیة 

والزراعة، والتي أعدھا فریق تحلیل القدرة علی الصمود  
والسیاسات. وتقدم هذه السلسلة إرشادات يف مجال الربمجة 

والسياسات لتحسني قدرة األرس املعيشية عىل الصمود يف 
البلدان التي تعاين من انعدام األمن الغذايئ.

تعتبر جمهورية السودان ثالث أكبر بلد في أفريقيا يقع في وادي 
النيل في شمال أفريقيا. وعلى الرغم من أن موقعها اجلغرافي 
يتميز بأراٍض خصبة وبالتالي بوفرة من املاشية، فقد دمر البلد 
بصورة متقطعة بسبب احلروب األهلية على مدى أربعة عقود. 

ويتناول املسح األسري حول القدرة على الصمود الفروق في 
قدرات وهياكل القدرة على الصمود بني األسر التي ترأسها اإلناث 

والذكور، وبني املناطق. وميكن اعتماد التحليل كخط أساس 
لالستعراض النقدي ملختلف السياسات التي تنفذها احلكومة من 

أجل اقتراح حتسينات مستهدفة في مجال السياسات.

حتليل القدرة علی الصمود يف 
السودان 2009

  ,2016 روما، 
ملم  297  × 210 48 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
بالفرنسية متوفر 

على الرغم من النمو االقتصادي 
في السنغال في السنوات 

الثالثني املاضية، ال تزال نسبة 
عالية من السكان تعيش حتت 
خط الفقر، وكان أكثر من 15 

في املائة من السكان يعانون من 
انعدام األمن الغذائي في عام 
2013. حالة منطقة ماتام هي 

حالة خاصة: ففي عام 2012، 
كان 45 في املائة من السكان 

دون خط الفقر، وكانت معدالت 
التعليم الثانوي منخفضة، 

وكانت هي املنطقة األكثر تضررًا 
من اجلفاف. ومع ذلك، برزت 
ماتام باعتبارها واحدة من أكثر 

املناطق مرونة في السنغال. 
ويقيس هذا التحليل قدرة األسر 

املعيشية في املنطقة على الصمود 
لفهم كيفية تأثر األمن الغذائي 
بعوامل الصمود والسيناريوهات 

اجليولوجية واملناخية.

حتليل القدرة علی 
الصمود يف السنغال 

2016

  ,2016 روما، 
ملم  297  × 210 52 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
الفرنسية باإلنجليزية  متوفر 

النيجر بلد غير ساحلي تعرض 
تاريخيًا لألزمات الطبيعية 
وعدم االستقرار السياسي. 

وتساهم هذه العوامل بصورة 
متزايدة في انعدام األمن 

الغذائي املزمن وارتفاع معدالت 
الفقر. وتهدف هذه الدراسة إلى 

شرح دور املتغيرات الرئيسية 
في حتديد املستوى احلالي 

لقدرة السكان على الصمود في 
النيجر، وتزويد صانعي القرار 

مبعلومات قابلة للتنفيذ من 
أجل التخطيط لالستجابة.

  ,2015 روما، 
ملم  297  × 210 36 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
والفرنسية باإلنجليزية  متوفر 

حتليل القدرة علی 
الصمود يف النيجر 

2011  ,2017 روما، 
ملم  297  × 210 76 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية توفر 

حتليل القدرة علی الصمود 
يف إيسولو ومارسابيت ومريو، 

كينيا 2016

http://www.fao.org/3/a-i6892e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5434e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6159e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5045e.pdf
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التنمية االقتصادية 
واالجتماعية

تقدم الوثائق القانونية للمنظمة تقارير عن موضوعات 
القانون املقارن والقانون الدولي املتعلقة بالسياسات 

الغذائية والزراعة والتنمية الريفية واملوارد الطبيعية.
سلسلة	الوثائق	
القانونية	مللنظمة

تطوير األطر القانونية املنصفة بني اجلنسني يف جمال األراضي

انظر الصفحة 154

أظهرت السنوات األخيرة اهتمامًا 
متزايدًا باالستثمار في الزراعة 

ونظم األغذية، مدفوعًا باملخاوف 
بشأن األمن الغذائي وتقلب 

أسعار السلع األساسية فضاًل عن 
االجتاهات االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية األوسع نطاقًا. ويوفر هذا 
الدليل منهجية الستعراض األطر 

القانونية واملؤسسية الوطنية املتصلة 
باالستثمارات املسؤولة في الزراعة 
ونظم األغذية. كما يحدد املجاالت 

الرئيسية للتنظيم في سياق مواضيعي، 
مع التركيز على االستثمارات الزراعية 

اخلاصة الكبرى في الزراعة األولية.

تعزيز االستثمار املسؤول يف 
نظم الزراعة واألغذية

  ,2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109475-4

ملم  297  × 210 84 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

  ,2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109342-9 
ملم  297  × 210 40 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

حتدد هذه الدراسة وتقّيم معايير العمل الدولية التي 
تنطبق على العمالة الريفية. وحتلل العمل الدولي 
وحقوق اإلنسان وغيرها من الصكوك فيما يتعلق 

بقطاعات الزراعة واحلراجة ومصايد األسماك. كما 
تسلط الضوء على حتديات حماية العمال في هذه 

القطاعات وتقترح سبل التغلب على هذه القيود.

تقييم معايري العمل الدولية 
املنطبقة على العمالة الريفية

  ,2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109052-7 
ملم  297  × 210 44 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

يحلل هذا املنشور التفاعل بني احلق في احلماية 
االجتماعية والغذاء الكافي، فضاًل عن أهمية 

اتباع نهج قائم على حقوق اإلنسان إزاء احلماية 
االجتماعية. ويصف القضايا الرئيسية التي ينبغي أن 

تؤخذ في احلسبان، وال سيما أهمية وجود حقوق 
قابلة للتنفيذ قانونًا، ومسؤوليات مؤسسية واضحة، 

وشفافية معايير األهلية، وإجراءات التطبيق واإلنهاء، 
وآليات االنتصاف. ويوصي املنشور بأن يكون لبرامج 
احلماية االجتماعية أساس قانوني واضح يتسق مع 

حقوق اإلنسان.

احلق يف احلماية االجتماعية
 والغذاء الكايف

http://www.fao.org/3/a-i6355e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5957e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5957e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5321e.pdf
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تقدم بلدان اجلنوب عددًا كبيرًا من احللول اإلمنائية التي 
أثبتت فعاليتها من حيث التكلفة ولديها إمكانات هائلة 

لتوسيع نطاقها لصالح اآلخرين. وينصب هذا الدليل على 
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب كأداة تكميلية للتعاون 

بني الشمال واجلنوب ووسيلة لتنفيذ والية املنظمة وخطة 
التنمية املستدامة األوسع نطاقًا ملا بعد عام 2015.

دليل املنظمة الســريع للتعاون 
واجلنوب اجلنوب  بني 

  2016 روما، 
ملم  297  × 210 44 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 

واإلسبانية والفرنسية 

يقدم هذا الكتيب حملة عامة عن 40 عامًا من التعاون 
الذي يهدف لتحقيق التآزر بني منظمة األغذية والزراعة 

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. ويبني كيف تعمل 
الوكالتان التابعتان لألمم املتحدة معًا عبر الواليات 

والقطاعات واحلدود املؤسسية. وفي وقت يتزايد فيه 
التنافس على املوارد، تعمل املنظمتان معًا وهما تدركان 

مزاياهما النسبي، وتشاركان املعارف بنشاط في املقر وفي 
امليدان، وتستفيدان من الفرص لتحقيق الوفورات والكفاءة.

منظمة األغذية والزراعة/ 
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

التكامل	والتعاون

FAO & IFAD  2016 روما، 
ملم  250  × 200 24 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية  متوفر 

تقّيم ورقة املعلومات 
األساسية هذه أهمية 

مفاهيم ومؤشرات العمل 
الالئق للمناطق الريفية 
والعمالة في الزراعة. 

وتدرس بعض األسباب 
الرئيسية لعدم وجود 

بيانات عن العمل الالئق 
وتقترح مجموعة مختارة 
من املؤشرات ذات الصلة 

فضاًل عن بعض الطرق 
لتحسني جمع البيانات.

  2015 روما، 
ملم  297  × 210 80 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

مؤشرات العمل 
الالئق للزراعة 

واملناطق الريفية

قام مشروع أصوات اجلياع 
بتطوير مقياس جتربة انعدام 
األمن الغذائي، وهو مقياس 
جديد النعدام األمن الغذائي 

لألسر املعيشية واألفراد. 
فهو يقربنا أكثر من سماع 

أصوات الناس الذين 
يكافحون كل يوم من أجل 
احلصول على الغذاء اآلمن 
واملغذي. والغرض الرئيسي 
من هذا التقرير هو السماح 

حملللي األمن الغذائي 
بتقييم السالمة اإلحصائيات 

وكفاءة الطرق املوصوفة.
  2016 روما، 

ISBN 978-92-5-108835-7 
ملم  297  × 210 60 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

نية إلسبا وا

طرق تقدير معدالت 
انتشار انعدام األمن 

الغذائي القابلة 
للمقارنة من قبل 
البالغني يف مجيع 

أحناء العامل

منشوراتمنشورات
منشوراتمنشورات

منشورات
منشورات

منشورات
منشورات

http://www.fao.org/3/a-i5163a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6164e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5060e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4830e.pdf
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رصد املوارد واخلطوط 
التوجيهية والسياسات املتعلقة 
بدور األسماك واملنتجات 
املرتبطة بها في األمن الغذائي 
والتغذية واإلنتاج والتجارة 
والتخفيف من وطأة الفقر 
والعمالة.

مصايد األسماك وتربية 
األحياء املائية

تايلند
صياد ميشي على القضبان بني أقفاص 

مزرعة سمكية.
©FAO/S. Khan

التدابرياليت  االتفاق بشأن 
تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد 

غري القانوين دون إبالغ ودون 
تنظيم وردعه والقضاء عليه

2016 روما، 
ملم  200  × 200 8 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 

واإلسبانية  والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
والروسية والصينية 

 يسعى هذا االتفاق التاريخي إلى منع 
صيد األسماك غير القانوني ودون إبالغ 
ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه - وهو 

مشكلة رئيسية في مصايد األسماك 
الطبيعية وتهديد خطير لصون وإدارة 

العديد من األرصدة السمكية بصورة فعالة. 
ومن خالل اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة من 

جانب دولة امليناء، يهدف االتفاق إلى 
ضمان احلافظ على املوارد البحرية احلية 
على املدى الطويل واستخدامها على نحو 
مستدام. ومن املتوقع أن تطبقها األطراف 

على نطاق واسع وفعال، بصفتها دول 
موانئ، للسفن التي ال يحق لها رفع 

أعالمها. وسوف تنطبق على هذه السفن 
عندما تسعى إلى الدخول إلى موانئ 
األطراف أو أثناء وجودها في امليناء. 

وسيتم اعفاء بعض سفن الصيد احلرفية 
وسفن احلاويات.

منقحة( )نسخة   2016 روما، 
ISBN 978-92-5-009140-2
ملم  210  × 148 116 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 

واإلنجليزية  والروسية  والصينية  بالعربية  متوفر 
واإلسبانية والفرنسية 

االتفاق بشأن 
التدابيرالتي تتخذها 

دولة امليناء 
فيديو 38''3'

منشوراتمنشورات
منشوراتمنشورات

منشورات
منشورات

مذكرة صحفية

جماالت العمل

http://www.fao.org/3/a-i5469a.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ekln4IgKfcM
https://www.youtube.com/watch?v=ekln4IgKfcM
http://www.fao.org/3/a-i5779a.pdf
http://www.fao.org/news/story/ar/item/417522/icode/
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ميثل هذا الكتاب مجموعة من العروض والتوصيات من املؤمتر 
العاملي املعني مبصايد األسماك الداخلية. ويسلط الضوء على 

أهمية أسماك املياه العذبة في املجتمع ويصف املعرفة احلالية 
واالحتياجات املستقبلية من املعلومات التي تسمح باستدامة مصايد 

األسماك. والغرض منه هو إعطاء مديري مصايد األسماك واألشخاص 
الذين يعتمدون على مصايد املياه العذبة صوتًا عندما يناقش صانعو 

السياسات القرارات التي تؤثر على حياتهم وإنتاجيتهم.

النصوص 
األساسية للهيئة 

العامة ملصايد أسماك 
البحر األبيض املتوسط.

املياه العذبة واألسماك 
واملستقبل

نتائج	املؤمتر	العاملي	متعدد	القطاعات
 FAO & Michigan State University

2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109263-7 
ملم  250  × 176 372 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 

باإلنجليزية متوفر 

حتليل دون إقليمي 
االجتماعي  للوضع 

ملصايد  واالقتصادي 
املتوسط األبيض  البحر 

2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109301-6 

ملم  297  × 210 72 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

يقدم هذا املنشور مناذج تشريعية لتنفيذ اتفاقية منظمة األغذية 
والزراعة بشأن تدابير دول امليناء ملنع صيد األسماك غير القانوني 

ودون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. ويعرض إطارًا 
لتعميم األحكام األساسية لالتفاق في التشريعات الوطنية.

تنفيذ تدابري دولة امليناء
2016 روما، 

ISBN 978-92-5-109303-0 
ملم  297  × 210 184 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 

باإلنجليزية متوفر 

ميثل هذا التقرير حتلياًل شاماًل لقطاعات مصايد األسماك في البحر 
املتوسط   والبحر األسود. ويلقي الضوء على حجم وتكوين أساطيل الصيد، 
وخصائص اإلنتاج واخلصائص االجتماعية واالقتصادية ملصايد األسماك، 

وتكوين وحجم الصيد املرجتع، والصيد العرضي لألنواع املستضعفة، وحالة 
املخزونات. ويهدف التقرير إلى أن يكون منشورًا رائدًا للجنة العامة ملصايد 
أسماك البحر األبيض املتوسط   من أجل نشر املعلومات عن مصايد األسماك 

في املنطقة بصورة منتظمة ودعم عملية صنع القرار.

البحر املتوسط    حالة مصايد 
والبحر األسود 2016

2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109159-3 
ملم  297  × 210 152 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 

باإلنجليزية متوفر 

2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109134-0 

ملم  297  × 210 72 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

http://www.fao.org/3/a-i5450a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5711e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5792e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5801e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5496e.pdf
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سلسلة	نشرة	املنظمة	
عن	مصايد	األسماك

مصايد األسماك وتربية 
األحياء املائية

نشرة تعرض املعلومات التقنية واملعلومات العلمية 
الرئيسية أو املعلومات املتعلقة بالسياسات.

دراسات حالة عن 
تغري املناخ ومصايد 

األسماك الساحلية يف 
أفريقيا

التضرر	وتوصيات	 حتليل	قابلية	
التكيف بشأن	خيارات	

2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109218-7 

ملم  297  × 210 44 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

تغطي األراضي اجلافة أكثر من نصف 
مساحة أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى، وهي موطن حلوالي 50 في 
املائة من سكان املنطقة. ويوثق هذا 
االستعراض القدرة على التكيف مع 

التقلبات املناخية في املوارد السمكية 
في األراضي اجلافة الواقعة جنوب 

الصحراء الكبرى. كما يدرس إمكانية 
زيادة إمداداتها من خالل حتسني 

استخدام املساحات املائية املتاحة، 
وخاصة اخلزانات الصغيرة.

2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109219-4

ملم  297  × 210 64 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

ملصايد  اسرتاتيجية 
األسماك وتربية األحياء 

املائية املستدامة يف سالسل 
ما بعد الصيد والتجارة 

اإلقليمية يف بلدان حوض 
الضفافية فولتا  نهر 

2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109334-4 

ملم  297  × 210 52 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

يقدم هذا التقرير حملة موجزة 
عن ظاهرة حتمض احمليطات 

ومقدمة لبعض املالحظات 
الرئيسية بشأن إيكولوجية 
األنواع السطحية الصغيرة.

األسماك  مصايد 
يف األراضي اجلافة 
يف أفريقيا جنوب 
الكربى  الصحراء 

"األسماك	تأيت	مع	األمطار".	
تعزيز	القدرة	على	الصمود	لدى	
سبل	العيش	القائمة	على	مصايد	
األسماك	لتعزيز	األمن	الغذائي	

والتغذية	يف	املناطق	اجلافة

باستخدام مصايد األسماك 
الصغيرة احلجم كمثال 

توضيحي، يستكشف هذا 
املنشور كيف ميكن استخدام 
تدخالت احلماية االجتماعية 

للحد من قابلية التضرر وتعزيز 
قدرة املجتمعات احمللية التي 

تعتمد على املوارد الطبيعية 
املتجددة على حتقيق أمنها 

الغذائي. ويستعرض سياسات 
احلماية االجتماعية القائمة 

بالتركيز على دورها احملتمل 
في دعم االنتقال إلى اإلدارة 

املستدامة للموارد الطبيعية في 
مصايد األسماك.

االجتماعية  احلماية 
املستدامة  واإلدارة 
الطبيعية للموارد 

النتائج	األولية	واملمارسات	اجليدة	
من	املصايد	صغرية	احلجم

2015 روما، 
ISBN 978-92-5-108772-5

ملم  297  × 210 72 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

تأثريات تغري املناخ على مصايد 
األسماك وتربية األحياء املائية

انظر الصفحة 69

http://www.fao.org/3/a-i5612e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5935e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5616e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4620e.pdf
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سلسلة	نشرة	املنظمة	
عن	مصايد	األسماك

استخدام وتصميم نظم 
اإلدارة القائمة على 

احلقوق واحليازة لألرصدة 
العابرة للحدود يف 

الكارييب البحر  منطقة 

دراسة السالمة العاملية إلدارة 
التجارية األسماك  مصايد 

احلالة لتقارير	 جتميع	

 يحدد هذا التقرير ويحلل الثغرات وأوجه عدم االتساق في 
املعايير واألنظمة احلالية للتتبع في جميع أنحاء العالم. 

وتتمثل الثغرات في نظم تتبع األغذية البحرية احملددة في: 
الوعي وااللتزام والتنفيذ والتكنولوجيا واملعايير. ويتضمن التقرير 

توصيات بشأن كيفية معاجلة كل واحدة من هذه الثغرات.

الصيد التجاري هو مهنة خطيرة، فقد تؤثر كيفية إدارة مصايد 
األسماك على خيارات الصيادين وتؤثر على املقايضات بينما 

يقومون بهذه اخليارات، مما يؤثر على سالمتهم. وقد تعاقدت 
منظمة األغذية والزراعة مع باحثني إلعداد دراسات حالة 
وطنية حول إدارة مصايد األسماك وسالمتها في 16 بلدًا. 

ويعرض هذا املنشور نتائج وحتليالت دراسات احلالة، فضاًل 
عن االستنتاجات والتوصيات.

2016 روما، 
 ISBN 978-92-5-109393-1 
ملم  297  × 210 52 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

حالة موارد ومصايد أسماك 
اخلرمان يف منطقة غرب ووسط 

األطلسي احمليط 

تقدم هذه الدراسة استعراضًا حلالة املوارد السمكية ومصايد 
األسماك في منطقة غرب ووسط احمليط األطلسي. ويتم صيد 

أسماك اخلرمان كمصيد عرضي كبير في مصايد أسماك التونة 
األطلسية الكبيرة، وال متثل سوى 0.76 في املائة من إبرار أسماك 

التونة، مما يشكل عقبة رئيسية أمام جمع البيانات اإلحصائية 
بصورة موضوعية لتقييم مخزونات أسماك اخلرمان. وتبني هذه 

الوثيقة أن موارد األسماك قد تعرضت لالستغالل املكثف في 
مصايد التونة واألسماك الشبيهة بالتونة في احمليط األطلسي 

ألكثر من ستة عقود. وتبعا لذلك، يبدو أن موارد أسماك اخلرمان 
تتعرض للنضوب أو الصيد املفرط أو للصيد اجلائر.

ISBN 978-92-5-109337-5   2016  روما، 
ملم  297  × 210 44 صفحة، 

ورقي  غالف  ذو  الطلب.  تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

اخلطوط التوجيهية حول تقييم احمليط لرتبية األسماك يف 
أقفاص يف اململكة العربية السعودية انظر الصفحة 166

البحرية تتبع املأكوالت  نظم 

ISBN 978-92-5-109181-4  2016  روما، 
ملم  297  × 210 76 صفحة، 

ورقي  غالف  ذو  الطلب   تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

ISBN 978-92-5-109436-5   2016  روما، 
ملم  297  × 210 72 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

باإلنجليزية متوفر  ورقي  غالف  ذو   

http://www.fao.org/3/a-i5944e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5552e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6071e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6204e.pdf
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تقدم هذه األوراق معلومات هامة وشاملة، غالباً ما 
تكون عاملية الطابع ومتثل املعرفة الجامعية ملجموعة 

من الخرباء.

سلسلة	
األوراق	الفنية

دروس مستفادة يف 
املائية احملاسبة 

منظور	مصايد	األسماك	وتربية	
املائية األحياء	

ISBN 978-92-5-109319-1  2016 روما، 
ملم  297  × 210 80 صفحة، 

ورقي  غالف  ذو  الطلب.  تحت  متوفر  السعر 
متوفرة إلكرتونية  نسخة  باإلنجليزية  متوفر 

ونهج  الصيادين  معرفة 
اإليكولوجي  النظام 

األسماك ملصايد 
2015 روما، 

ISBN 978-92-5-108791-6
ملم  297  × 210 296 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 

باإلنجليزية متوفر 

أقرت اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية 
كمعيار دولي في عام 2012. ويتضمن نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية 

)SEEA( مفاهيم وتعريفات وتصنيفات وقواعد محاسبية وجداول موحدة إلنتاج 
إحصاءات قابلة للمقارنة دوليًا. وتبحث هذه الوثيقة اجلداول التي أعدها اإلطار 

احملاسبي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية، ويدرس قدرة نظام احملاسبة 
البيئية واالقتصادية على إبراز اعتماد قطاع مصايد األسماك على املوارد املائية 

ومراعاة استخدامات املياه ومتطلباتها في مصايد األسماك وتربية األحياء املائية.

مصايد األسماك وتربية 
األحياء املائية

يوضح هذا املنشور طبيعة توثيق 
خطط الصيد وما ميكن حتقيقه. 
ويستكشف العوامل التي يجب 

مراعاتها عند تصميم هذه اخلطط 
كأداة إلدارة مصايد أسماك 

التونة ورصدها والسيطرة عليها 
ومراقبتها. كما يوفر التوجيه 

التقني للمنظمات اإلقليمية إلدارة 
مصايد أسماك التونة التي قد 
تقرر تطوير نظام لتوثيق خطط 

الصيد ملصايد أسماك التونة 
التجارية في املستقبل.

2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109243-9
ملم  297  × 210 164 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 

باإلنجليزية متوفر 

خيارات  تصميم 
توثيق خطط  لتطوير 

التونة  صيد أسماك  بناء على العمل املقدم في املؤمتر 
العاملي للحدائق التابع لالحتاد 

العاملي حلفظ الطبيعة الذي عقد في 
أستراليا في عام 2014، تعرض هذه 
الوثيقة اخلطوط العريضة للتجارب 
مع املناطق احملمية املائية واملناطق 
البحرية احملمية واملناطق احملمية 

في املياه الداخلية في سياق 
سبل كسب العيش املعيشةواألمن 

الغذائي. ويقدم التقرير حملة عامة 
عن املناطق البحرية احملمية وتقارير 
عن تفاعلها مع سبل كسب العيش 
املعيشةواألمن الغذائي، استنادًا إلى 

دراسات حالة في أفريقيا وآسيا 
وأمريكا الالتينية وأوقيانوسيا. كما 

أنه يجمع استنتاجات األوراق 
ويناقش النتائج امللحوظة من 

املناطق احملمية املائية، إلى جانب 
املشاكل واحللول.

البحرية احملمية  املناطق 
التفاعالت	مع	سبل	كسب	العيش	

مصايد	 على	 املعيشةالقائمة	
األسماك	واألمن	الغذائي

FAO & IUCN 2017 روما، 
ISBN 978-92-5-109606-2
ملم  297  × 210 172 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 

باإلنجليزية متوفر 

http://www.fao.org/3/a-i4664e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5880e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5684e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6742e.pdf


133

دليل مطبوعات منظمة األغذية والزراعة 2017

اإلدارة املتكاملة 
للمحيطات: زيت 

السمك والتنقيب عن 
الغاز والتعدين يف األعماق
برنامج	أحباث	النظام	احلاسوىب	

ملعلومات	تسويق	األسماك	
)GLOBEFISH(	اإلصدار	122

أبرز أخبار النظام 
احلاسوىب ملعلومات تسويق 

)GLOBEFISH( األسماك
اإلصدار	2016/3

2016 روما، 
ملم  297  × 210 16 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

إدارة مصايد األسماك يف 
املناطق الواقعة خارج 
نطاق السلطة الوطنية

في السنوات األخيرة، تطورت إدارة مصايد األسماك لتصبح إطارا أكثر شمواًل، 
مبا في ذلك املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية. ويقدم هذا املنشور موجزًا 

لألدوات القانونية والسياسية واألنشطة والتدابير ذات الصلة باملناطق الواقعة خارج 
نطاق الوالية الوطنية. ويعرض البرنامج أيضًا برامج ومشاريع هامة لتنمية القدرات 

ونقل التكنولوجيا، مثل برنامج احمليطات املشتركة للواليات املتحدة األمريكية 
وبرنامج مصايد األسماك في أعماق البحار التابع ملنظمة األغذية والزراعة.

حتديث ربع سنوي مفصل عن اجتاهات السوق ملجموعة متنوعة من السلع 
الرئيسية ملصايد األسماك. وتعرض بيانات السوق الرئيسية في شكل جداول 

زمنية أو رسوم بيانية، إلى جانب حتليل مكتوب لالجتاهات واألحداث 
الرئيسية واألخبار التي تؤثر على سلع مثل التونة وأسماك القاع واألسماك 

السطحية الصغيرة واجلمبري والسلمون وجريش السمك وزيت السمك ورأسيات 
األرجل والرخويات والقشريات.

تغطي احمليطات نحو 70 في املائة 
من سطح األرض، وحتتوي على 97 

في املائة من مياهها، وتنتج أكثر 
من نصف األكسجني في الغالف 
اجلوي، وحتتجز كميات كبيرة 

من الكربون. وينظر هذا التقرير في 
التفاعالت بني قطاعات مصايد 
األسماك والنفط والغاز وقطاعات 
التعدين في األعماق من خالل 

استعراض سياسات أربعة بلدان 
متت دراسة حالتها وهي أنغوال 

وإندونيسيا وناميبيا والنرويج. ومن 
دراسات احلالة هذه، يجري حتديد 
التحديات والدروس من أجل تطوير 

وتنفيذ إدارة احمليطات.

2015 روما، 
ISBN 978-92-5-109631-4

ملم  250  × 176 40 صفحة، 
أمرييك دوالر   25
 ذو غالف ورقي 

باإلنجليزية متوفر 

2016 روما، 
ملم  210 .×.148 صفحة،   12
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

2016 روما، 
ملم  250.3  ×  176.3 72 صفحة، 

ورقي  غالف  ذو  الطلب  تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر 

موجز عن مصايد 
األسماك وتربية األحياء 

املائية وتغري املناخ

السوق العاملي لسرطان البحر
برنامج	أحباث	النظام	احلاسوىب	

ملعلومات	تسويق	األسماك	
)GLOBEFISH(	اإلصدار	123

2015 روما، 
ISBN 978-92-5-109382-5 

ملم  297  × 210 48 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

http://www.fao.org/3/a-i6048e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6094e.pdf 
http://www.fao.org/3/a-i5871e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5565e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6816e.pdf
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سلسلة
	الوقائع

تطوير نظام رصد بيئي لتعزيز 
قدرة مصايد األسماك وتربية 
األحياء املائية على الصمود 

وحتسني اإلنذار املبكر يف احلوض 
األدىن لنهر ميكونغ 

تقرير عن نتائج مشاورة دون إقليمية 
بشأن توافر وفعالية نظم الرصد 
البيئي ملصايد األسماك وتربية 

األحياء املائية في احلوض األدنى 
لنهر ميكونغ. ويشمل أيضًا تقييم 

خط األساس لنظم الرصد البيئي في 
كمبوديا وتايلند وفييت نام.

مصايد األسماك وتربية 
األحياء املائية

تستعرض هذه الوثيقة املمارسات احلالية في 
قطاع مصايد األسماك في إقليم الشرق األدنى 

وشمال أفريقيا. وتدرس أفضل املمارسات 
وحتدد التدخالت على مستوى السياسات 

لتحسني األمن الغذائي وتوليد الدخل عن طريق 
احلد من نفايات مصايد األسماك.

تكمن مصايد األسماك صغيرة النطاق في 
صميم أهداف املنظمة املتمثلة في حتقيق األمن 

الغذائي، والتخفيف من وطأة الفقر، وإدارة 
املوارد الطبيعية. ويقدم هذا املنشور توجيهات 
بشأن توحيد منهج لتنفيذ اخلطوط التوجيهية 
ويؤكد دور املنظمة في دعم وتيسير هذا التنفيذ.

2015 روما، 
 ISBN 978-92-5-108855-5
ملم  297×210 صفحة،   96
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109204-0 
ملم  297×210 صفحة،   124
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

2017 روما، 
ISBN 978-92-5-109581-2
ملم  297×210 صفحة،   112
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر  ورقي  غالف  ذو   

2017 روما، 
ISBN 978-92-5-109568-3 

ملم  297×210 صفحة،   110
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

السجالت الرسمية للمؤمترات أو الندوات 
الرئيسية، التي تكون عادة ذات طابع عاملي أو 
أهمية عاملية، مبا في ذلك جميع العروض ذات 

الصلة وما يتصل بها من مواد.

وقائع ورشة عمل اخلرباء بشأن تقدير 
اخلسائر الغذائية واملوارد املهدرة 
ُة  من عمليات الصيد بالشبكات ُثالِثيَّ
َبقاِت والشبكات املاِسَكٌة  الطَّ

املؤمتر اإلقليمي حول األمن الغذائي وتوليد 
الدخل من خالل خفض الفاقد واملُهدر يف 

مصايد األسماك

حنو تنفيذ اخلطوط التوجيهية 
الطوعية لتأمني استدامة مصايد 

األسماك صغرية النطاق

http://www.fao.org/3/a-i4880e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6641e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5581e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6675e.pdf
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سلسلة	
التقارير

تقدم هذه التقارير سجالت رسمية حللقات 
العمل أو اجتماعات منظمة األغذية 

والزراعة حول مصايد األسماك.

يحسن هذا التقرير فهم اتفاق تدابير دولة امليناء من أجل 
التنفيذ الفعال ألحكامه.

يصف هذا التقرير أنشطة ونتائج حلقة العمل التي عقدت 
في مومباسا، كينيا. وأطلقت حلقة العمل مبادرة النمو 

األزرق في البلد وقدمت التدريب على تنفيذ نهج النظام 
اإليكولوجي في تربية األحياء املائية.

2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109363-4

ملم  250  × 176 52 صفحة، 
أمرييك دوالر   35
 ذو غالف ورقي 

نسخة  باإلنجليزية  متوفر 
متوفرة إلكرتونية 

2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109217-0 

ملم  279.5  ×  215.9 44 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

هذا التقرير هو نتاج حلقة عمل عن كيفية تأثير 
املناطق البحرية احملمية على مصايد األسماك 
ومجتمعات الصيد.

تقرير حقوق احليازة والصيد 2015
منتدى	عاملي	بشــأن	النهج	القائمة	على	احلقوق	يف	جمال	مصايد	األسماك

يقدم هذا املنشور تقريرًا عن حقوق احليازة 
والصيد لعام 2015، وهو منتدى عاملي تشارك 

في تنظيمه منظمة األغذية والزراعة وإدارة مصايد 

األسماك في كمبوديا، وكان الغرض من املنتدى 
هو حتديد وسائل متكني الصيادين وأصحاب 

املصلحة في مصايد األسماك.

2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109307-8 

ملم  297×210 صفحة،   72
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

تقرير ورشة العمل بشأن آثار 
املناطق احملمية البحرية على مصايد 
األسماك وجمتمعات الصيد والنظم 
اإليكولوجية

2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109066-4 
ملم  297  × 210 44 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

تقرير ورشة عمل املنظمة إلطالق 
مبادرة النمو األزرق وتنفيذ نهج 

النظم اإليكولوجية يف تربية األحياء 
املائية يف كينيا

تقرير حلقة العمل اإلقليمية للمنظمة بشأن 
تنفيذ اتفاق منظمة األغذية والزراعة لعام 

2009 بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء 
ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون 
تنظيم للبلدان الساحلية يف شمال غرب 

احمليط اهلندي

http://www.fao.org/3/a-i5997e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5812e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5606e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5363e.pdf
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مصايد األسماك وتربية 
األحياء املائية

تعزز هذه الخطوط التوجيهية تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. 
وليس لها وضع رسمي أو قانوين، ويعتزم تطبيقها مبرونة مع إمكان تطويرها 

مع تغري ظروف مصايد األسامك وتربية األحياء املائية.

سلسلة	اخلطوط	
التوجيهية	الفنية	

2011 روما، 
ISBN 978-92-5-106974-5 
ملم  210  × 148 100 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 

واإلسبانية باإلنجليزية  متوفر 

تم إعداد هذه اخلطوط التوجيهية التقنية لتعزيز 
مدونة السلوك اخلاصة بالصيد الرشيد ملنظمة 
األغذية والزراعة. وتسلط املدونة والعديد من 

االتفاقات واملؤمترات الدولية الضوء على الفوائد 
واحلاجة إلى اتباع نهج النظام اإليكولوجي في 
مصايد األسماك وتربية األحياء املائية. وتساعد 

هذه اخلطوط التوجيهية البلدان على تطوير تربية 
األحياء املائية بطريقة مستدامة، مما يحقق أكبر 

قدر من الفوائد االجتماعية واالقتصادية دون 
املساس بقاعدة املوارد األساسية لألجيال املقبلة.

تنمية تربية األحياء املائية 6
استخدام	موارد	األسماك	الربية	يف	

تربية	األحياء	املائية	القائمة	على	الصيد

2012 روما، 
ISBN 978-92-5-107214-1 
ملم  210  × 148 169 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 

باإلنجليزية  متوفر 

تزداد أهمية املصايد الترفيهية في كثير من 
االقتصادات التي متر مبرحلة انتقالية. وتركز 
هذه اخلطوط التوجيهية على مصايد األسماك 
الترفيهية وتصف استراتيجيات تعزيز اإلدارة 

املستدامة بيئيًا واملسؤولة اجتماعيا ملصايد 
األسماك. وحتقيقًا لهذه الغاية، تقدم الوثيقة 

تفاصيل عن التوصيات املتعلقة بالسياسة 
العامة واإلدارة والسلوك ملصايد األسماك 

الترفيهية املستدامة.

الصيد الرتفيهي

تم إعداد هذه اخلطوط التوجيهية 
لدعم تنفيذ مدونة السلوك بشأن 

الصيد الرشيد فيما يتعلق بالسالمة 
في البحر. والغرض من ذلك هو 

متكني السلطات املعنية من وضع 
وتنفيذ استراتيجيات ترمي إلى 

حتسني السالمة والصحة وظروف 
العمل في البحر في عمليات املصايد 

الطبيعية وتربية األحياء املائية. 
وتنطبق على جميع أنشطة الصيد 

التجارية، وكذلك األنشطة في البحر 
ضمن قطاع تربية األحياء املائية.

عمليات الصيد 3
أفضل	املمارسات	لتحسني	
السالمة	يف	البحر	يف	قطاع	

مصايد	األسماك

2015 روما، 
ISBN 978-92-5-108809-8 
ملم  210  × 148 216 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 

باإلنجليزية  متوفر 

http://www.fao.org/docrep/014/ba0059e/ba0059e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2708e/i2708e00.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4740e.pdf
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سلسلة	اخلطوط	
التوجيهية	الدولية	

2011 روما، 
ISBN 978-92-5-006932-6 
ملم  210  × 148 116 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
 ذو غالف ورقي 

واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
والصينية  واإلسبانية  والفرنسية 

لروسية وا

2011 روما، 
ISBN 978-92-5-006952-4 

ملم  297  × 210 84 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 

والصينية  واإلسبانية  والفرنسية 
لروسية وا

تم وضع هذه اخلطوط التوجيهية من 
خالل عملية تشاركية تضم خبراء 

ومديري مصايد األسماك من احلكومات 
وصناعة صيد األسماك واألوساط 

األكادميية واملنظمات غير احلكومية 
واملنظمات احلكومية الدولية. وهي 

طوعية وتشكل أداة مرجعية ملساعدة 
الدول في صياغة وتنفيذ التدابير املناسبة 

إلدارة مصايد أسماك املياه العميقة في 
أعالي البحار.

اخلطوط التوجيهية الدولية 
إلدارة مصايد أسماك املياه 

العميقة يف أعايل البحار

2009 روما، 
ISBN 978-92-5-006258-7 

ملم  210  × 150 92 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 

والصينية واإلسبانية 

متيز اخلطوط التوجيهية الواردة في هذا املنشور بأنها 
طوعية. وتنطبق على مخططات التوسيم اإليكولوجي 

املصممة لتوثيق وترويج العالمات واملنتجات التي 
تنتجها من مصايد األسماك الطبيعية الداخلية 

املدارة جيدًا. وتشير اخلطوط التوجيهية إلى املبادئ 
واالعتبارات العامة واملصطلحات والتعاريف واحلد 
األدنى من املتطلبات املوضوعية واملعايير واجلوانب 
اإلجرائية واملؤسسية للتوسيم اإليكولوجي لألسماك 
واملنتجات السمكية من املصايد الطبيعية الداخلية.

اخلطوط التوجيهية للتوسيم 
اإليكولوجي لألسماك واملنتجات 

السمكية من مصايد األسماك 
الطبيعية الداخلية 

تم وضع هذه اخلطوط التوجيهية من خالل عملية 
تشاركية تضم خبراء ومديري مصايد األسماك من 

احلكومات وصناعة صيد األسماك واألوساط األكادميية 
واملنظمات غير احلكومية واملنظمات احلكومية 

الدولية. وتوفر إرشادات إدارية بشأن عوامل تتراوح 
بني اإلطار التنظيمي املالئم وعناصر البرامج اجليدة 

جلمع البيانات، فضاُل عن حتديد االعتبارات 
والتدابير الرئيسية الالزمة لضمان حفظ األنواع 

املستهدفة وغير املستهدفة.

اخلطوط التوجيهية الدولية بشأن 
إدارة الصيد العرضي واحلد من 

املصيد املرجتع

مبادئ توجيهية تتناول القضايا ذات 
األولوية العالية، وتشتمل عادة على 

مشاورات اخلبراء.

http://www.fao.org/docrep/014/ba0001t/ba0001t00.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/ba0022t/ba0022t00.pdf
http://www.fao.org/3/a-i0816t.pdf
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2016 روما، 

ISBN 978-92-5-109245-3 

ملم  155  × 145 80 صفحة، 

أمرييك دوالر   100

متوفرة إلكرتونية  نسخة 

2016 روما، 
ISBN 978-92-109267-5 
ملم  297  × 210 396 صفحة، 
أمرييك دوالر   80
 ذو غالف ورقي 
بإلنجليزية متوفر 

مصايد األسماك وتربية 
األحياء املائية

يغطي هذا الدليل امليداني متعدد األجزاء 
األنواع ذات األهمية ملصايد مجموعات 
املوارد الرئيسية التي يتم صيدها في 
شرق وسط احمليط األطلسي. مجموعات 
وتضم املوارد البحرية املدرجة الرخويات 
والبطن قدميات والكيتونات ورأسيات 
األرجل والقشريات واجلمبري وجراد 
البحر وسرطان البحر وسمك الهاجفيش 
أسماك القرش وأسماك الباتواد وأسماك 
التشيميراس واألسماك العظمية 
والسالحف البحرية. ويتم تقديم كل 
مجموعة من املوارد من خالل مالحظات 
عامة على املجموعة، وقسم مصور حول 
املصطلحات الفنية والقياسات، ومفتاح 
أو دليل للرتب أو العائالت.

املوارد البحرية احلية يف 
شرق وسط األطلسي
اجمللد	4:	االسماك	العظمية	
اجلزء	2	)الفرخيات(

2016 روما، 
ISBN 978-92-109267-5 
ملم  250  × 176 800 صفحة، 
أمرييك دوالر   130
 ذو غالف ورقي 
بإلنجليزية متوفر 

يشتمل دليل حتديد الهوية على 41 نوعًا من أسماك 
القرش و 20 نوعًا من الشفنني املرتبطة مبصايد األسماك 
التجارية أو األكثر عرضة لالستغالل في البحر الكاريبي 
وخليج املكسيك واملياه املتاخمة للمحيط األطلسي. 
وسيساعد الدليل عمال مصايد األسماك الذين يجمعون 
بيانات املصيد في امليدان على حتديد أسماك القرش 
والشفنني، وبالتالي حتسني نوعية البيانات املتعلقة 
باملصيد وتفريغ املصيد. ومن املرجح أيضا أن يكون مفيدًا 
ملفتشي مصايد األسماك واملراقبني وموظفي اإلنفاذ في 
القوات البحرية وخفر السواحل والوكاالت اجلمركية.

دليل حتديد هوية أسماك القرش 
والشفنني الشائعة يف البحر الكارييب

هذا هو املجلد الثالث من النسخة املعدلة واحملدثة 
بالكامل للكتالوج األصلي لرأسيات األرجل في العالم 

)1984(. ويقدم شروحًا مصورة بشأن 13 عائلة من 
رأسيات األرجل، تضم 56 جنسًا و 280 نوعًا معروفًا، 
وأنواعًا أخرى متت تسميتها في تاريخ النشر. ويتضمن 

املجلد أجزاء عن املصطلحات والقياسات، ومسرد موسع، 
واستعراضًا محدثًا للمعارف البيولوجية املتوفرة حول 

األخطبوط واحلبار، وقائمة مراجع مخصصة.

رأسيات األرجل يف العامل
فهرس	مشروح	ومصور	لفصائل	

رأسيات	األرجل	املعروفة	حىت	اآلن

http://www.fao.org/3/a-i5691e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3489e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5715e.pdf
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2013 روما، 

ISBN 978-92-5-107982-9

ملم  295  × 210 80 صفحة، 

أمرييك دوالر   130

بإلنجليزية متوفر 

2014 روما، 
ISBN 978-92-5-108452-6
ملم  295  × 210 136 صفحة، 

أمرييك دوالر   80
بإلنجليزية متوفر 

هذا املجلد هو كتالوج شامل مصور بالكامل 
ألسماك القرش وأسماك باتويد وأسماك 
الكيمايرا في احمليط الهندي. ويتضمن 10 
رتب و23 عائلة و45 جنسًا و 78 نوعًا من 
األسماك الغضروفية، ويقدم شرحًا جلميع 
الرتب والعائالت واألجناس، وجميع 
املعلومات موضحة بشكل كامل. كما يتم 
تقديم شرح ممثل لألنواع من كل جنس 
ويشمل ما يلي: األسماء احلديثة املستخدمة 
واملراجع األصلية لألنواع؛ واملرادفات؛ 
واألسماء اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية 
لهذا النوع؛ واملنظر اجلانبي وغالبًا ما 
تكون هناك رسوم توضيحية مفيدة أخرى، 
وعالمات تبويب؛ ومزايا تشخيصية؛ مبا 
في ذلك خريطة نظام املعلومات اجلغرافية؛ 
واملوئل؛ واملعلومات البيولوجية واحلجم

واالهمية بالنسبة ملصايد األسماك والتأثير 
البشري؛ واألسماء احمللية عندما تكون 
متاحة؛ وأقسام املالحظات؛ واألدبيات.

املجلد مفهرس بالكامل ويتضمن أيضًا 
أقسامًا حول املصطلحات والقياسات، 
ومسرد واسع، وببليوغرافيا مخصصة.

Interest to Fisheries and Human Impact: Fisheries for chimaeras are poorly known with catches perhaps the least reported 
among any chondrichthyan group. Most shortnose chimaeras occur too deep and are not caught in sufficient numbers to 
warrant a targeted fishery, but are often retained as bycatch. The North Atlantic Chimaera monstrosa is one shortnose 
chimaera species for which landings are reported. 

The conservation status of most members of this family are Data Deficient or Least Concern, but some species, including 
Hydrolagus ogilbyi, are considered Near Threatened due to current or potential fisheries that may impact their populations. 

Local Names: Ratfishes, Rabbitfishes, Ghostsharks, Silver sharks.

Remarks: The current arrangement of this family follows Didier, Kemper and Ebert (2012) and Ebert (unpubl. data) in 
recognizing two genera and 38 species. The separation of the genera Chimaera and Hydrolagus has been subject to much 
debate as they are morphologically very similar with the primary difference being the presence (Chimaera spp.) or absence 
(Hydrolagus spp.) of an anal fin.

Literature: Garman (1901, 1908, 1911); Bigelow and Schroeder (1953); Krefft in Hureau and Monod (1973a); Stehmann and 
Bürkel in Whitehead et al. (1984); Didier (1995); Nelson (2006); Ebert and Winton (2010); Didier, Kemper and Ebert (2012); 
Ebert and Stehmann (2013). 

List of Species Occurring in the Area:

Chimaera argiloba Last, White, and Pogonoski, 2008
Chimaera fulva Didier, Last, and White, 2008
Chimaera lignaria Didier, 2002
Chimaera macrospina Didier, Last, and White, 2008
Chimaera notafricana Kemper, Ebert, Compagno, and Didier, 2010
Hydrolagus africanus (Gilchrist, 1922)
Hydrolagus homonycteris Didier, 2008
Hydrolagus lemures (Whitley, 1939) 
Hydrolagus ogilbyi (Waite, 1898)
Hydrolagus trolli Didier and Séret, 2002

Key to Deep–sea Indian Ocean Genera:

1a. Anal fin present (Fig. 140). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chimaera

1b. Anal fin absent (Fig. 141) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydrolagus

Chimaera Linnaeus, 1758

Genus: Chimaera Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 236.

Type species: Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758, by subsequent designation of Jordan and Gilbert, 1883, 54.

Number of Recognized Deep–sea Indian Ocean Species: 5.

Synonyms: Genus Chimera Rafinesque, 1815, An. Nat.: 92; emended spelling for Chimaera Linnaeus, 1758, by ref. to 
Linnaeus. Genus Chimaira Duméril, 1856, Mem. Acad. Sci. France, 27(1): 155; emended spelling for Chimaera Linnaeus 
1758, by ref. to Linnaeus. Doubtful synonym Genus Callorhynchus Gronovius, 1772: 49. Type and only described species: 
Callorhynchus americanus.

Field Marks: Blunt–snouted chimaeras with dorsal–fin spine attached to first one–third to one–half of dorsal fin, the upper half 
unattached, second dorsal–fin height even along its length, never indented, and anal fin separated from the anterior margin 
of the ventral caudal fin by a deep notch. 

Fig. 140 Chimaera Fig. 141 Hydrolagus

Anal fin No anal fin
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Diagnostic Features: As for family, but species placed into the genus Chimaera have a deep notch separating the anal fin 
from the ventral caudal–fin margin.

Local Names: Rabbitfishes.

Remarks: The genus contains at least 14 or 15 species worldwide, with several possibly undescribed species currently under 
investigation; five species are known to occur in the Indian Ocean deep–sea. The recently described Chimaera notafricana 
was previously referred to as C. monstrosa, a North Atlantic species. This species is most abundant in the southeastern 
Atlantic, but with records extending to the Eastern Cape Province, South Africa.

Key to Deep–sea Indian Ocean Species:

1a. Body colour a uniform dark brown or black
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1b. Body colour pale, silvery, grey, tan, grey–blue
or lavender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2a. Pectoral fin almost straight anteriorly, 
convex posteriorly; preopercular and oral 
canals share a common branch; body colour 
chocolate brown; locality Australia (Fig. 142)
. . . . . . . . . . . . . . . Chimaera macrospina

2b. Pectoral fin when depressed extends 
to origin of pelvic fin; male pelvic claspers 
divided for distal one–third of their length; 
preopercular and oral canals share a common 
branch; body colour blackish–brown with dark 
bluish streaking; locality southern Africa (Fig. 
143). . . . . . . . . . . . Chimaera notafricana

3a. Preopercular and oral lateral line canals 
usually not sharing a common branch; trunk 
lateral line canal with tight sinuous undulations 
or broad undulations anterior to pelvic fins 
(Fig. 144) . . . . . . . . . . . Chimaera argiloba

3b. Preopercular and oral lateral line canals 
share a common branch from the infraorbital 
canal; trunk lateral line canal without sinuous 
undulations along its length . . . . . . . . . . . . 4

4a. Body colour silvery pink to pale brown; 
pectoral fins when depressed extend slightly 
posterior to pelvic–fin origins; pelvic fins large, 
paddle–shaped; male pelvic claspers divided 
for less than half of their length (Fig. 145) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chimaera fulva

4b. Body colour grey–blue or lavender; 
pectoral fins when depressed extend to 
pelvic–fin origins or beyond; pelvic fins large 
and rounded; adults massive in size; male 
pelvic claspers divided for distal one–third of 
their length (Fig. 146) . . . . Chimaera lignaria

Fig. 142 Chimaera macrospina

Fig. 143 Chimaera notafricana

Fig. 144 Chimaera argiloba

Fig. 145 Chimaera fulva

Fig. 146 Chimaera lignaria
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Diagnostic Features: Disc rhombic–shaped, moderate to very broad, with outer corners of disc sharply rounded to angular. 
Snout long to very long, generally exceeding 60% of head length, acutely angled, and moderate to greatly produced beyond 
anterior margin of disc. Eyes relatively small, diameter less than interorbital distance. Pelvic fins bilobed and continuous, 
with anterior lobe moderate to very long and approaching length of posterior lobe. Tail relatively short to moderately long and 
moderately narrow to narrow at base and slightly tapering to slightly broadening distally. Upper disc largely free of denticles 
and with few moderately small to small thorns. Thorn pattern on dorsal surface: orbital thorns present or absent, if present 
1 pre–orbital thorn to about 9 thorns on orbital margin; thorns either present or absent on remainder of disc, if present 1 to 
several thorns may occur on each shoulder girdle, on nuchal region and in single row from nuchal region to base of tail; 
usually males with 1 thorn row, females with 3 to 5 rows along midline of tail to origin of first dorsal fin. Vertebral counts: 
pre–dorsal caudal vertebral counts 42 to 72; trunk vertebral counts 30 to 35. Maximum total length may reach over 200 cm. 
Colour: dorsal surface usually grey, dark brown to almost black and plain or maybe vaguely patterned; ventral surface greyish 
white to greyish brown with ampullary pores and sometimes ampullary canals darkly pigmented. 

Remarks: About 40 species, 14 of which occur in the Indian Ocean deep–sea, but with several additional as yet undescribed 
species occurring in this region. The javelin skate (Dipturus doutrei) occurs primarily in the eastern Atlantic, from Mauritania 
to Namibia, but with several scattered records from the Eastern Cape Province, South Africa.

The following Key to Species below is modified after Aschliman and Ebert (2013b) and Last and Stevens (2009).

Key to Deep–sea Indian Ocean Species:

1a. Known only from the western Indian Ocean . . . . . . . . . . 2

1b. Known only from southern and western Australia (eastern 
Indian Ocean) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2a. Tail relatively long, slender, with width at first dorsal–fin 
origin less than one–half width at base of tail . . . . . . . . . . . . 3

2b. Tail not long, slender, with width at first dorsal–fin origin 
more than one–half width at base of tail . . . . . . . . . . . . . . . 4

3a. Tip of anterior pelvic–fin lobe extending to or beyond distal 
margin of posterior lobe; length of tail (if intact) from end of 
second dorsal–fin base to tip greater than 5% of TL (Fig. 81)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus johannisdavisi

3b. Tip of anterior pelvic–fin lobe not extending to distal margin of posterior lobe; length of tail (if intact) from end of second 
dorsal–fin base to tip less than 5% of TL (Fig. 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus lanceorostratus

4a. Disc ventral surface broadly covered with denticles (Fig. 83). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus springeri

4b. Disc ventral surface not broadly covered with denticles, although denticles may occur on snout and along anterior margin. . 5

5a. Tail relatively short, distance from snout tip to posterior margin of cloaca equal to or greater than sum of distance from posterior 
margin of cloaca to tip of tail plus distance from tip of snout to anterior margin of upper jaw (Fig. 84). . . . . . Dipturus doutrei

5b. Tail relatively long, distance from snout tip to posterior margin of cloaca less than sum of distance from posterior margin of 
cloaca to tip of tail plus distance from tip of snout to anterior margin of upper jaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Anterior pelvic–fin 
lobe tip extending to or 
beyond distal margin of 

posterior lobe

Fig. 81 Dipturus johannisdavisi

Fig. 82 Dipturus lanceorostratus Fig. 83 Dipturus springeri Fig. 84 Dipturus doutrei
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6a. Snout very long, greatly produced, distance from snout tip to anterior margin of orbit about 5.5 times interorbital 
distance, preoral snout length about 3 times internarial distance (Fig. 85) . . . . . . . . . . . . . Dipturus stenorhynchus

6b. Snout moderately long to long, moderately produced to produced, distance between snout tip and anterior margin of 
orbit about 3.0 to 4.5 times interorbital distance, preoral snout length about 2.5 or fewer times internarial distance . . . . 7

7a. Dorsal surface medium brown to greyish brown, without small dark spots; no mid–row thorns on disc (Fig. 86) . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus crosnieri

7b. Dorsal surface of disc light brown, with scattered small dark spots; mid–row thorns on posterior half of disc . . . . . . 8

8a. Two poorly developed nuchal thorns; disc width at level of orbits 1.7 to 1.9 times preorbital length (Fig. 87) . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus campbelli

8b. Single well developed nuchal thorn; disc width at level of orbits 2.3 to 
2.5 times preorbital length (Fig. 88) . . . . . . . . Dipturus pullopunctatus

9a. Preorbital snout length more than five times orbit diameter; pectoral–
fin apices distinctly angular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

9b. Preorbital snout length less than five times orbit diameter; pectoral–fin 
apices broadly to narrowly rounded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

10a. Snout moderately elongated; disc ventral surface mostly blackish, slightly darker than dorsal surface; mucous pores 
on ventral snout surface not very distinctive against dark black coloured background (Fig. 89) . . . . . . . Dipturus wengi

10b. Snout extremely elongated; disc ventral surface usually lighter, not darker than dorsal surface; mucous pores on 
ventral snout surface dark–edged, very distinctive against light coloured background. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

11a. Pectoral–fin apices forming acute angle; nuchal thorns absent; malar thorns absent in adult males (Fig. 
90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus gudgeri

11b. Pectoral–fin apices sharply angular; nuchal thorns usually present (except in D. healdi); malar thorns present in adult 
males. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

12a. Snout extremely elongated; nuchal thorns present; pectoral–fin edges dark on ventral surface. (southern Australia)
(Fig. 91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus acrobelus

Fig. 85 Dipturus sternorhyncus Fig. 86 Dipturus crosnieri Fig. 87 Dipturus campbelli

Fig. 88 Dipturus pullopunctatus

Fig. 89 Dipturus wengi Fig. 90 Dipturus gudgeri Fig. 91 Dipturus acrobelus
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يشمل هذا الدليل مجموعة مختارة من 
األنواع املرتبطة مبصايد األسماك وكذلك 
األنواع التي قد تكون ذات أهمية بحثية 

وتعليمية وإيكولوجية. ويتم متثيل األسماك 
الغضروفية في احمليط الهندي من خالل 
117 نوعًا من أسماك القرش و61 نوعًا من 

الباتويد، و17 نوعًا من الكيمايرا. ويتضمن 
هذا الدليل شروحًا كاملة حول 36 نوعًا من 
أسماك القرش التي تم اختيارها على أنها 

أكثر صعوبة في التحديد و / أو التي يشيع 
صيدها عادة. ويتم وصف كل نوع، وعرض 
صور ملونة له وشروح وأشكال توضيحية، 

ويتم إبراز السمات املميزة الرئيسية لألنواع 
املماثلة املظهر التي توجد في نفس املنطقة 

ليكون من املمكن حتديدها بسهولة ودقة في 
امليدان. كما يتم عرض 16 نوعًا غير عادي 
أو غير معروف من أسماك القرش مع شرح 

مبسط، ورسم توضيحي ومؤشرات مفيدة 
لتحديدها بشكل صحيح. وأخيرًا، هناك 

أيضًا شروح قصيرة بشأن 52 نوعًا من أسماك 
القرش ميكن خلطها بشكل خاطئ مع 

أنواع أكثر شيوعا توجد في املنطقة. تتميز 
هذه الطبعة بأنها مغلفة تغليفًا مقاومًا للماء 

وستكون مناسبة لالستخدام على منت السفن.

دليل التعرف إىل األسماك الغضروفية بأعماق البحار يف احمليط اهلندي

األسماك الغضروفية بأعماق البحار 
يف احمليط اهلندي 

http://www.fao.org/3/a-i3888e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3486e.pdf
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مصايد األسماك وتربية 
األحياء املائية

يوفر هذا الكتيب مواد أساسية لدورة تدريبية مدتها 
ثالثة إلى أربعة أسابيع بشأن مفهوم وعملية إدارة مصايد 

األسماك، مبا يتسق مع نهج النظام اإليكولوجي في مصايد 
األسماك. ويقدم التقرير مذكرات موجزة ومراجع ومتارين 

أساسية لدعم املدربني واملتدربني الذين يشاركون في 
البرنامج اجلامعي املستوى بشأن نهج النظام اإليكولوجي 

التي صممها مشروع EAF-Nansen  ويجري تطبيقها 
باالشتراك مع عدد من اجلامعات في أفريقيا. وتستهدف 

الدورة املتخصصني في مؤسسات بحوث وإدارة مصايد 
األسماك، والوكاالت البيئية والقطاع اخلاص.

تدعم اخلطوط التوجيهية الطوعية مصايد األسماك 
املسؤولة والتنمية االجتماعية واالقتصادية 

املستدامة لصالح األجيال احلالية واملستقبلية.

2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109352-8 
ملم  295  × 210 108 صفحة، 

أمرييك دوالر   25
 ذو غالف ورقي 
بإلنجليزية متوفر 

2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109344-3 

ملم  250  × 176 68 صفحة، 
أمرييك دوالر   50
 ذو غالف ورقي 

والفرنسية بإلنجليزية  متوفر 

تعد مصايد األسماك وتربية األحياء 
املائية مصدرًا هامًا لسبل كسب العيش 
املعيشةوتسهم في حتقيق األمن الغذائي 
ملئات املاليني من البشر. غير أن صغار 
الصيادين ومزارعي األسماك وأفراد طواقم 
القوارب ومصنعي األسماك والتجار 
والعاملني في مجال التجهيز غالبًا ما 
يواجهون حتديات خطيرة تتعلق بالعمالة 
تقلل من إمكانات احلد من الفقر في 
هذا القطاع. وتستكشف هذه الدراسة 
مشكالت العمل الالئق الواسعة النطاق 
في قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء 
املائية بهدف تعزيز وتوجيه برامج املنظمة 
وتعاونها مع احلكومات ومنظمات املجتمع 
املدني والقطاع اخلاص لتعزيز ظروف 
العمل واملعيشة الالئقة على طول سلسلة 
القيمة الغذائية البحرية بأكملها.

 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109298-9 
ملم  297  × 210 84 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 

2015 روما، 
ISBN 978-92-5-108704-6

ملم  250  × 176 20 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
والروسية واإلسبانية  والفرنسية  بإلنجليزية  متوفر 

دراسة مبدئية عن العمل 
الالئق والتوظيف يف مصايد 

األسماك وتربية األحياء املائية
قضايا	وإجراءات	للمناقشة	

والربجمة

دليل إرشادي بشأن إصدار 
التشريعات اخلاصة بنهج النظام 

اإليكولوجي ملصايد األسماك

 )EAF-Nansen( دليل تدريب مشروع
على نهج النظام اإليكولوجي يف مصايد 

األسماك
اخلطوط التوجيهية 

الطوعية لتأمني استدامة مصايد 
األسماك صغرية النطاق

يف	سياق	األمن	الغذائي	والقضاء	على	الفقر

http://www.fao.org/3/a-i5787e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4356e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5980e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5966e.pdf
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FAO & World Bank  2014 روما، 
ISBN 978-92-5-109638-3

ملم  280  × 210 64 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
باإلنجليزية متوفر 

يتعلق هذا الكتيب مبشروع التونة في املناطق 
الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية، بتمويل من 

مرفق البيئة العاملية، مع منظمة األغذية والزراعة 
بوصفها الوكالة املنفذة. يهدف املشروع إلى 

حتقيق إنتاج مسؤول إلنتاج أسماك التونة وصون 
التنوع البيولوجي بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية 
واالستدامة، وذلك من خالل التركيز على ثالثة 

مجاالت مواضيعية هي: حتسني اإلدارة، ومكافحة 
الصيد غير املشروع، وصون التنوع البيولوجي.

حتديــد واختيار مناطق تربية 
يف  وإدارتها  املائية  األحياء 

اإليكولوجي  النظام  نهج  إطار 
املائية األحياء  لرتبية 

دليل

2014 روما، 
ISBN 978-92-5-108213-3 

ملم  297  × 210 92 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

 ذو غالف ورقي 
واإلسبانية  والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

لصينية وا .

اخلطوط التوجيهية لتنفيذ 
القسم "باء" من الكود، 

اخلطوط التوجيهية الطوعية 
وتوصيات السالمة

تهدف اخلطوط التوجيهية للتنفيذ إلى 
توجيه انتباه الوزارات البحرية ووزارات 

العمل ومصايد األسماك وأية وزارة حكومية 
أخرى ذات صلة، عند اتخاذ القرار بتنفيذ 

الصكوك الثالثة ملنظمة األغذية والزراعة 
ومنظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية 
الدولية بشأن تصميم وبناء وجتهيز سفن 

الصيد بجميع أنواعها وأحجامها. وتغطي 
مجاالت مثل: وضع استراتيجية السالمة، 

واآلثار القانونية، واملتطلبات اإلدارية، 
وبناء القدرات، وتدريب أفراد الطاقم، 

وإنفاذ اللوائح، وسالمة التشغيل.

يصف هذا املنشور اخلطوات 
الرئيسية في تخطيط وإدارة املناطق. 

ويتم وصف األسباب املنطقية لكل 
خطوة وأهدافها وسبل تنفيذها، 
والوسائل املتاحة لتمكني النهج 

بطريقة تدريجية. والفوائد املستمدة 
من تخطيط وإدارة املكان عديدة 

وتشمل زيادة اإلنتاجية للمستثمرين، 
وتخفيف املخاطر البيئية واالقتصادية 

واالجتماعية بشكل أكثر فعالية. 
ويرافق هذا املنشور ملخص سياسة 

منفصل ووثيقة كاملة.

 ISBN 978-92-5-109473-0   2016 روما، 
ملم  250  × 176 56 صفحة، 

أمرييك دوالر   70
 ذو غالف ورقي 

باإلنجليزية متوفر 

العاملي  الربنامج  مشروع 
ملصايد  املستدامة  لإلدارة 

التنوع  وصون  األسماك 
املناطق  يف  البيولوجي 
الوالية  خارج  الواقعة 

التونة ألسماك  الوطنية 
االستدامة 	شراكة	من	أجل	

 2016 روما، 
 ISBN 978-92-5-109473-0

ملم  210  × 148 06 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 

دليل مجع البيانات البيولوجية لألنواع 
البحرية

دليل	موحد	جلمع	البيانات	البيولوجية	يف	البحر

منشوراتمنشورات
منشوراتمنشورات

منشورات
منشورات

http://www.fao.org/3/a-i5613e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3662e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6834e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6353e.pdf
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تغطي مجموعة كاملة 
من الجوانب االجتامعية 
واالقتصادية والبيئية للحراجة.

احلراجة

الهند
شجرة بانيان العظيمة، أكبر شجرة 
يف جنوب شرق آسيا، ويزيد عمرها 

عن 253 سنة.
©FAO

 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109619-2

ملم  250  × 176 76 صفحة، 
ورقي  غالف  ذو  الطلب.  تحت  متوفر  السعر 

واإلسبانية  والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
والروسية والصينية 

يعد وضع وتطبيق نظام وطني ملراقبة الغابات 
مهمة معقدة بالنسبة للحكومات. وتساعد 

هذه النظم على تعزيز اتخاذ القرارات املتصلة 
بالغابات، مما يدعم التنمية املستدامة للغابات 
على الصعيد الوطني. ومع ذلك، فإن صياغتها 

تتطلب رؤية طويلة األجل وتعاونًا متعدد 
التخصصات، األمر الذي يشكل جهدًا صعبًا 

ومثيرًا. وتدعم اخلطوط التوجيهية هذه العملية 
عن طريق وضع نظام إدارة املعلومات الوطنية 
في السياق األوسع لعمليات اتخاذ القرارات 
الوطنية املتصلة بالغابات ومعاجلة عدد من 

النقاط االستراتيجية والتشغيلية والتقنية ذات 
الصلة. ويتضمن هذا املنشور مبادئ للممارسات 
اجليدة ويشتمل على مجموعة من أدوات دعم 

اتخاذ القرار من أجل تخطيط وتنفيذ نظام 
وطني متعدد األغراض ملراقبة الغابات يستند 
إلى ممارسات مالئمة وطنيًا وصحيحة علميًا.

اخلطوط التوجيهية 
الطوعية بشأن مراقبة 

الغابات الوطنية

املوضوعات

قريب الصدور
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 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109438-9 
ملم  250  × 176 188 صفحة، 
أمرييك دوالر   35
ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 

 2015 روما، 
ISBN 978-92-5-108912-5
ملم  250  × 176 172 صفحة، 
أمرييك دوالر   35
ورقي  ذو غالف 
والفرنسية باإلنجليزية  متوفر 

 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109095-4
ملم  250  × 176 168 صفحة، 

أمرييك دوالر   35
ورقي  ذو غالف 

واإلسبانية باإلنجليزية  متوفر 

سلسلة	أوراق	
متعلقة	باحلراجة

تغطــي سلســلة األوراق املتعلقة باحلراجة التــي تصدرها املنظمة 
القضايــا املواضيعيــة املتعلقــة باحلراجة، من احليازة إلى إدارة 
احلرائــق إلى معاييــر الصحة النباتية.

أربعون عاما من احلراجة 
القائمة على املتمعات احمللية

اخلطوط التوجيهية العاملية الستعادة 
الغابات وترميم املناطق الطبيعية املتدهورة 

يف األراضي اجلافة
بناء	القدرة	على	الصمود	وتعزيز	سبل	كسب	العيش

تغطي األراضي اجلافة ما يقرب من نصف سطح اليابسة وهي موطن 
لثلث سكان العالم. وتواجه حتديات كبيرة، منها التصحر وفقدان التنوع 
البيولوجي والفقر وانعدام األمن الغذائي وتغير املناخ. وينبغي بذل جهود 

جادة لوقف تدهور األراضي اجلافة وترميم األراضي املتدهورة، ويتمثل 
الهدف البسيط والعاجل لهذه املجموعة األولى من اخلطوط التوجيهية 

العاملية بشأن استعادة األراضي اجلافة في دعم هذه اجلهود.

املســوح الوطنية االقتصادية واالجتماعية 
باحلراجة املتعلقة 

مناذج	توجيهية	ومسوح	لقياس	األدوار	املتعددة	للغابات	
يف	رفاه	األسر	املعيشية	وسبل	كسب	العيش

تعتبر املعلومات الكافية عن املساهمات االجتماعية واالقتصادية 
للغابات في رفاه األسر وسبل كسب عيشها واحلد من الفقر 

عنصرًا رئيسيا في التنمية الوطنية املستدامة في خطة التنمية 
ملا بعد عام 2015. ويهدف هذا الدليل إلى املساعدة في 

حتسني جمع البيانات عن جوانب الغابات املتعلقة برفاه 
األسر املعيشية وسبل كسب عيشها. ويقدم الدليل إرشادات 
عملية وأدوات قياس ميكن إدراجها في املسوح االجتماعية 

أو االجتماعية - االقتصادية القائمة التي يضطلع بها املكتب 
اإلحصائي الوطني للبلد أو في املسوح الوطنية املستقلة.

 2016 روما، 
 ISBN 978-92-5-109312-2
ملم  250  × 176 180 صفحة، 

أمرييك دوالر   35
ورقي  ذو غالف 

باإلنجليزية متوفر 

احلراجة ملستقبل منخفض الكربون
دمج	الغابات	ومنتجات	األخشاب	يف	

اسرتاتيجيات	التغرّي	املناخي
اخلطوط التوجيهية بشأن تغري املناخ ملديري الغابات

 انظر الصفحة 60

اخلطوط التوجيهية حول الغابات يف املناطق احلضرية وشبه 
احلضرية انظر الصفحة 117

احلياة الربية يف ظل تغري املناخ 

انظر الصفحة 60

احلشرات املستساغة
 انظر الصفحة 76

http://www.fao.org/3/a-i6206e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5857e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5036e.pdf
http://www.fao.org/3/b-i5415e.pdf
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احلراجة

FAO & UNCCD  2015 روما، 
ISBN 978-92-5-108992-7
ملم  297  × 210 132 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 

يقدم هذا املنشور حملة عامة عن مصادر التمويل القائمة واألدوات املالية التي ميكن استخدامها 
وتكييفها لتنفيذ جهود استعادة الغابات وترميم املناظر الطبيعية على املستويات الوطنية 

واإلقليمية والعاملية. ويحدد آليات متويل مبتكرة لدعم حتقيق األهداف العاملية للحد من مخاطر 
الكوارث ويناقش التحديات الرئيسية التي تواجه التمويل احملسن. وسيساعد أصحاب املصلحة 

على فهم الهياكل املالية بشكل أفضل وحتديد املجاالت التي حتتاج إلى مزيد من اإلجراءات 
إلطالق اإلمكانيات الكاملة لهذه اآلليات.

التمويل املستدام الستعادة الغابات 
ترميم املناظر الطبيعية

فرص	وحتديات	التمويل	والطريق	إىل	األمام

يعترب الخشب أهم مصدر للطاقة بالنسبة ملعظم األرس يف جنوب رشق أوروبا. ويشكل الحطب الشكل 

الرئييس للطاقة الخشبية املستهلكة يف املنطقة دون اإلقليمية، إال أن نشارة الخشب تستخدم يف املدن 

الكبرية، وتدخل رقائق الخشب ببطء إىل السوق. هذا الدليل هو مصدر معلومات مفيد ملستخدمي 

ومنتجي الوقود الخشبي. ويسعى إىل دعم النمو الحديث الذي تقوده التكنولوجيا يف قطاع الكتلة 

الحيوية الخشبية يف جنوب رشق أوروبا.

  2015 بريستينا، 
ISBN 978-92-5-108728-2
ملم  257  × 182 40 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 
والرصبية واأللبانية  باإلنجليزية  متوفر 

دليل الوقود اخلشيب

http://www.fao.org/3/a-i5174e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4441e.pdf
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  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109326-9 
ملم  280  × 210 40 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية  متوفر 

  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-009338-3
ملم  297  × 210 184 صفحة، 

أمرييك دوالر   50
ورقي  ذو غالف 

واإلسبانية  والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

يعرض هذا املنشور املسح السنوي التي أجرته 
منظمة األغذية والزراعة عن قدرات صناعة 
اللب والورق العاملية، استنادًا إلى األرقام 
الواردة إلكترونيًا من املراسلني في كثير من 
البلدان. وتشمل: اجلداول الوطنية لصناعة 
اللب والورق؛ وجداول درجات كل منتج 
ورموز مجمعة تبني حجم الطاقة اإلنتاجية 
حسب البلد؛ وجداول اإلنتاج حسب البلد.

مسح قدرات صناعة 
اللب والورق
2020-2015 

تغطي األراضي اجلافة أكثر من 40 في 
املائة من سطح اليابسة على األرض. 

وهي موطن لنحو 2 مليار نسمة، يعتمد 
معظمهم على الغابات وغيرها من 

األراضي احلرجية واملراعي واألشجار في 
املزارع لتوليد الدخل وتلبية االحتياجات 
األساسية. ومع ذلك، ال يعرف إال القليل 
عن النظم اإليكولوجية لألراضي اجلافة. 

ويعرض هذا املنشور النتائج األولية 
للتقييم العاملي األول لألشجار والغابات 
واستخدام األراضي في املناطق اجلافة.

األشجار والغابات 
واستخدام األراضي 

يف املناطق اجلافة

في املناطق املكتظة بالسكان، مثل تلك التي 
توجد في سياقات النزوح القسري، ميكن أن 
يشكل ضمان احلصول على املوارد الطبيعية 
حتديًا كبيرًا. ويعرض هذا الدليل منهجية 

لتقييم إمدادات الوقود اخلشبي والطلب على 
مستوى مخيمات النزوح، من خالل البيانات 

األولية املجمعة في امليدان ومن حتليل 
االستشعار عن بعد. ويتم استخدم نهج متعدد 

القطاعات لتقييم االحتياجات والتحديات 
املتصلة بالطاقة لدى السكان في املجتمعات 
النازحة واملجتمعات املضيفة على حد سواء.

FAO & UNHCR  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109284-2 

ملم  297  × 210 52 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

ورقي  ذو غالف 
واإلسبانية  والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

تقييم العرض 
والطلب على 

الوقود اخلشيب يف 
سياقات النزوح

دليل	فين

http://www.fao.org/3/a-i5905e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5946t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5762e.pdf


جملة	أوناسيلفا		

نشرت املجلة ألول مرة في عام 
1947، وأوناسيلفا هي مجلة 

منظمة األغذية والزراعة للحراجة 
والصناعات احلرجية. وتلفت 

انتباه صانعي السياسات واملمارسني 
والباحثني إلى التطورات الهامة في 
مجال احلراجة على الصعيد العاملي.
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احلراجة

  2016 روما، 
ISSN 0041-6436
ملم  297  × 210 100 صفحة، 
أمرييك دوالر   18
ورقي  ذو غالف 
واإلسبانية  بالفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

  2017 روما، 
ISSN 0041-6436
ملم  297  × 210 88 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 
الصدور  قريب  باإلنجليزية  متوفر 
واإلسبانية  بالفرنسية 

املؤمتر العاملي للغابات 
2015

فيديو 30''0'

إن إدارة احلياة البرية هي محور نقاش 
دولي كبير، نظرًا ألهميتها في صون 

التنوع البيولوجي والسالمة البشرية وسبل 
كسب العيش واألمن الغذائي. ويناقش هذا 

املنشور موضوعات مثل صيد احليوانات 
البرية والتجارة الدولية للحياة البرية 

واحملافظة عليها. ويقدم، من بني أمور 
أخرى، أمثلة عن أنظمة الشراكة والصيد 
ليبني أن اإلدارة املستدامة للحياة البرية 

ممكنة في العصر احلديث.

اإلدارة املستدامة 
للحياة الربية

العدد	249

اجتمع ما يقرب من 4000 مشارك من 142 بلدًا، مبا في ذلك أهم خبراء 
الغابات في العالم، في املؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات الذي عقد في 
سبتمبر/ أيلول 2015 في ديربان بجنوب أفريقيا إلجراء مناقشة واسعة وشاملة 
بشأن القضايا التي تواجه الغابات اليوم. وتم عرض نحو 200 ورقة بحثية في 
املؤمتر. ويقدم هذا العدد من مجلة أوناسيلفا بعض أفضل املوضوعات ويغطي 
موضوعات تتنوع من اجلنسانية إلى سالسل القيمة إلى احليازة. كما يقدم 
حملة عامة عن نتائج املؤمتر والرؤية الطويلة األجل التي خرجت منه، مع 
التشديد على الدور األساسي للغابات في جدول أعمال التنمية.

املؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات
العدد	248-247

مذكرة صحفية

جماالت العمل

link http://www.fao.org/3/a-i6855e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6616e.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=kzKCvf8O_QI
http://www.fao.org/news/story/ar/item/472679/icode/


جملة	أوناسيلفا		
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يثير هذا العدد املزدوج من مجلة 
أوناسيلفا العالقات املتبادلة املعقدة 
بني الغابات واألشجار والكوارث، 
ويدرس الطرق التي ميكن بها إدارة 
الغابات واألشجار على أفضل وجه 

ملقاومة الصدمات وللحماية منها. 
وتؤدي الغابات واألشجار دورًا قويًا في 
احلماية من الكوارث واحلد من آثارها. 

وميثل املنظور الطويل األجل الذي 
تنطوي عليه اإلدارة املستدامة للغابات 

أيضا نهجًا قيمًا للتخطيط للحد من 
مخاطر الكوارث.

الغابات واألشجار والكوارث
العدد	244-243

  2015 روما، 
ISSN 0041-6436

ملم  297  × 210 104 صفحة، 
أمرييك دوالر   15
ورقي  ذو غالف 

واإلسبانية  والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

لكي تنجح مبادرات الترميم، ينبغي 
إشراك مجموعة من أصحاب املصلحة، 
من صانعي السياسات إلى املجتمعات 

احمللية ومن احلكومات إلى القطاع 
اخلاص. ويجمع هذا العدد دراسات 

حالة من قارات ومناطق بيولوجية 
مختلفة لتحديد التقدم احملرز في 

استعادة الغابات وترميم املناظر الطبيعية 
والتحديات التي تنتظرنا. ويغطي النهج 

التي تتراوح بني الغابات املزروعة 
"القريبة من الطبيعة" في الصني 

واجلدار األخضر الكبير في أفريقيا 
للصحراء الكبرى ومنطقة الساحل.

  2015 روما، 
ISSN 0041-6436

ملم  297  × 210 116 صفحة، 
أمرييك دوالر   18
ورقي  ذو غالف 

واإلسبانية  والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

الغابات وترميم املناظر الطبيعية
العدد	245

أين تقف الغابات واحلراجة اليوم في 
املفاوضات الدولية بشأن تغير املناخ؟ 

وما الذي يعنيه بالضبط احلد من 
االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 
وتدهورها )REDD+(؟ ما هي الفرص 

واملخاطر بالنسبة للغابات في مناخ 
اليوم املتغير وهل هناك طريق واضح 
إلى األمام؟ تتناول املقاالت في هذا 

العدد هذه األسئلة وغيرها.

الغابات يف جدول أعمال تغري املناخ
العدد	246

  2016 روما، 
ISSN 0041-6436

ملم  297  × 210 72 صفحة، 
أمرييك دوالر   18
ورقي  ذو غالف 

واإلسبانية  والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

http://www.fao.org/3/a-i4447e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5212e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6419e.pdf
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احلراجة

FAO & AgriCord   2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109287-3 

ملم  297  × 210 60 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية  متوفر 

  2016 روما، 
ملم  297  × 210 68 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية  متوفر 

تشكل منظمات املنتجني احلرجيني 
والزراعيني جزءًا هامًا من معادلة 
االستدامة، حيث ترتبط احلراجة 
والزراعة بجميع أهداف التنمية 
املستدامة السبعة عشر. ويجمع هذا 
املنشور أمثلة لبرامج األغذية والزراعة 
احلرجية الناجحة التي يدعمها مرفق 
الغابات واملزارع ومنظمة أغريكورد 
والتحالف الدولي للحراجة األسرية، 
ويبني أن عملها يتناول االحتياجات 
احلقيقية ألعضائها.

  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109130-2 

ملم  297  × 210 52 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية   متوفر 

تقييم دقة اخلرائط   
وتقدير املساحة 
دليل	عملي

منظمات املنتجني احلرجيني 
والزراعيني

أنظمة	العمل	لتحقيق	أهداف	
التنمية	املستدامة

أدت إزالة الغابات، في اخلمسينيات والستينيات من 
القرن املاضي، إلى جتريد جمهورية كوريا من نصف 
غطائها احلرجي، مما ساهم في التآكل الشديد، 
واألضرار املتكررة الناجمة عن الفيضانات واجلفاف، 
وانخفاض اإلنتاج الزراعي الذي يهدد األمن الغذائي 
الوطني. وإدراكًا ألهمية مستجمعات املياه وحماية تربة 
الغابات في استعادة اإلنتاجية الزراعية، اضطلعت 
احلكومة بجهود مكثفة إلعادة تأهيل الغابات. وتبني 
هذه الدراسة كيف ضمت هذه اخلطط أهدافا غذائية 
وتغذوية، وكيف أسهم إعادة تأهيل الغابات في 
حتقيق األبعاد األربعة لألمن الغذائي: التوافر وإمكانية 
الوصول واالستغالل واالستقرار.

السياسة املتكاملة للغابات واألمن 
الغذائي وسبل املعيشة املستدامة
الدروس	املستفادة	من	مجهورية	كوريا

AO & CIFOR  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-209376-3 
ملم  297  × 210 44 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 
والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

حالة قطاع األخشاب
 يف الكامريون

http://www.fao.org/3/a-i5444e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5765e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5601e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FLEGT/docs/State_timber_sector_2015_CIFOR_MINFOF_FAOFLEGT.pdf
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سلسلة من خمس أوراق معلومات مواضيعية 

تعرض النتائج األولية لتنفيذ مرفق الغابات 

واملزارع يف عرشة بلدان رشيكة وعىل 

الصعيدين اإلقليمي والعاملي.

مرفق الغابات واملزارع
  فيديو 41''7'

297 ملم  × 210 2 صفحة،    2016 روما، 
باإلنجليزية  متوفر  ورقي  غالف  الطلب.ذو  تحت  متوفر  السعر 

منظمات املنتجني 
احلرجيني والزراعيني 

حتسن الدخل 
والوصول إىل األسواق

  2016 روما، 
ملم  297  × 210 2 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية  متوفر  ورقي  غالف  ذو 

املنتجون احلرجيون 
والزراعيون خيففون من 
تأثري تغري املناخ بالقدرة 

على التكيف

  2016 روما، 
ملم  297  × 210 2 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية  متوفر  ورقي  غالف  ذو 

حتقيق املزيد معا
متكني	منظمات	املنتجني	
احلرجيني	والزراعيني	

  2016 روما، 
ملم  297  × 210 2 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية  متوفر  ورقي  غالف  ذو 

أصوات حملية 
تتحدث معاً من أجل 

التغيري العاملي

  2016 روما، 
ملم  297  × 210 2 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية  متوفر  ورقي  غالف  ذو 

املنتجون احلرجيون والزراعيون 
يعملون معاً لتحسني السياسات 

وتأمني احليازة

سلسلة	مرفق
	الغابات	واملزارع	

http://www.fao.org/3/a-i5405e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BgH0QpwPPX8
https://www.youtube.com/watch?v=BgH0QpwPPX8
http://www.fao.org/3/a-i5406e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5404e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5407e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5408e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BgH0QpwPPX8
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احلراجة

عقد املؤمتر احلادي والعشرون لألطراف في اتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ في باريس في ديسمبر/ 

كانون األول 2015. وقد تعاون مركز الشعوب والغابات 
في تنظيم مشاورة سنوية للخبراء بشأن الغابات وتغير 

املناخ، لتقييم نتائج مؤمترات األطراف في اتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ وآثارها احملتملة على 
آسيا واحمليط الهادي. ويلخص هذا املنشور املناقشات 
التي جرت خالل الدورة السابعة للمشاورات )الفلبني، 

فبراير/ شباط 2016(.

FAO & RECFTC   2016 بانكوك، 
ISBN 978-92-5-209489-0
ملم  297  × 210 240 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 

بالفرنسية متوفر 

أول منشور من سلسلة تقنية لالستفادة من اخلبرة املكتسبة 
من برنامج انفاذ القوانني واحلوكمة والتجارة في قطاع 

الغابات التابع للمنظمة. وسيعقب هذا العد منشور أشمل 
للدروس املستفادة في وضع وتنفيذ نظم التتبع والتحقق 

والرصد للمنتجات اخلشبية.
  2016 روما، 

ISBN 978-92-5-109423-5 
الطلب.  تحت  متوفر  السعر  ملم   297  ×  210 صفحة،   68
واإلسبانية  والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر  ورقي  غالف  ذو 

تتبع املنتجات 
أداة	إدارية	لألعمال	واحلكومات

منذ زمن طويل، لعبت املنتجات احلرجية 
غير اخلشبية مثل الفواكه والبذور واجلذور 
واملكسرات والفطريات دورًا هامُا في النظم 
الغذائية وصحة السكان الذين يعيشون 
في الغابات وخارجها في املناطق الريفية 
واحلضرية. ويجمع هذا املنشور املعنون "العيش 
في والعيشمنالغابات ومنعا في غابات وسط 
أفريقيا" معارف متعلقة باملنتجات احلرجية 
غير اخلشبية واملجتمعات احمللية في غابات 
حوض الكونغو ويشدد على أهمية هذه 
املنتجات في حتقيق األمن الغذائي والتغذوي.

العيش يف الغابات ومنها يف 
العيش من غابات وسط أفريقيا

  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-209489-0
متوفر  السعر  ملم   297  ×  210 صفحة،   240
الطلب.  تحت 
بالفرنسية  متوفر  ورقي  غالف  ذو 

الغابات وتغري املناخ بعد باريس
منظور	آسيا	واحمليط	اهلادي

املنتجات احلرجية غري اخلشبية يف 
أنظمة اإلحصاءات الدولية

2017 روما، 
ISBN 978-92-5-109602-4 

تحت  متوفر  السعر  ملم   297  ×  210 صفحة،   130
 . لطلب ا

باإلنجليزية متوفر  ورقي  غالف  ذو 

http://www.fao.org/3/a-i6134e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5983e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6399f.pdf
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يهدف هذا النهج إلى حتقيق 
االستخدام املتفق عليه واملشروع 
واملستدام وإدارة قطعة معينة من 

األراضي لصالح البشرية، مع صون 
النظام اإليكولوجي من خالل ضمان 

احلفاظ على الظروف املعيشية 
جلميع أشكال احلياة. وهذا املشروع 
املبتكر هو نهج اجتماعي بيئي يركز 
على الناس وعملية التنمية اإلقليمية. 
ويقوم على إشراك أصحاب مصلحة 
متعددين لتعزيز توافق آراء تصاعدي 

يؤدي إلى رؤية شاملة ومتعددة 
اجلوانب ومتفاوض عليها.

  2015 روما، 
ملم  297  × 210 60 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية  متوفر 

  2016 روما، 
ملم  297  × 210 12 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية  متوفر 

  2016 روما، 
ملم  297  × 210 52 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية  متوفر 

التفاوض والبيئة وتنمية 
األراضي

تنمية	األراضي	اخلضراء	املتفاوض	عليها

يعرض هذا املنشور الذي يصدر مرة كل سنتني اتساع 
نطاق العمل واإلجنازات الرئيسية والشراكات بني 

منظمة األغذية والزراعة في مجال الغابات في تنفيذ 
األهداف االستراتيجية للمنظمة. ويتضمن معلومات 
عن تنفيذ املشاريع ومصادر التمويل. ويهدف إلى 
أن يكون مرجعًا للمندوبني الذين يحضرون الدورة 
الثالثة والعشرين للجنة الغابات، فضاًل عن توفير 

املوارد للشركاء ووسائط اإلعالم ملساعدتهم على 
فهم برنامج الغابات في املنظمة على نحو أفضل. 

وتبني هذه الطبعة كيف ساعدت املنظمة بلدانها في 
الفترة 2014 - 2015 لتحسني الوظائف االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية للغابات واألشجار.

التحرك إىل األمام 15-2014
إجنازات	خمتارة	لربنامج	الغابات	يف	

املنظمة	يف	الفرتة	2015-2014

ُصمم هذا الدليل لتعميم مراعاة املنظور اجلنساني 
ملساعدة املوظفني الفنيني في املنظمة، ال سيما املسؤولني 
العاملني في احلراجة، على اتخاذ إجراءات في 
املشاريع والبرامج احلرجية في املقر وفي جميع األقاليم. 
ومن األمثلة على هذه اإلجراءات إشراك املنظمات 
النسائية احمللية كأصحاب مصلحة رئيسيني أثناء 
صياغة مشروع أو برنامج. ومن شأن ذلك أن يسمح 
بتوسيع النطاق والتركيز على النتائج املرجوة بأن تكون 
أكثر متثياًل الحتياجات املرأة وأن تكفل السعي لتحقيق 
أهداف املساواة بني اجلنسني.

كيفية تعميم املنظور اجلنساين
 يف احلراجة
دليل	ميداين	عملي

http://www.fao.org/3/a-i5807e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6610e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6603e.pdf
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تعزيز السياسات واملامرسات 

لضامن املساواة يف الزراعة 

والتنمية الريفية للنساء والرجال.

اجلنسانية

سيرا ليون
رئيسة مركز أعمال زراعية محلي يف حقل 

كرنب باملجتمع احمللي.
©FAO/S. Liste/NOOR for FAO

يوضح هذا املنشور عمل املنظمة 
املستمر واملتواصل لتحقيق املساواة 
بني اجلنسنني ومتكني املرأة، وهو 

ما يشكل جوهر عمل املنظمة للقضاء 
على اجلوع والفقر في الريف. 

ويسلط كل فصل الضوء على أهمية 
العمل اجلنساني لتحقيق األهداف 

االستراتيجية للمنظمة، ويصف 
النتائج الرئيسية التي حتققت ويعرض 
األنشطة املنفذة على الصعيدين القطري 

والدولي. وتظهر قصص من امليدان 
أثر عمل املنظمة، وتسلط الضوء على 
النجاحات واألفكار الهامة املكتسبة.

حتقيق أهدافنا
برنامج	املنظمة	لتحقيق	
املساواة	بني	اجلنسني	يف	
الزراعة	والتنمية	الريفية

  2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109564-5
ملم  297  × 210 76 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 
واإلسبانية  والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
والروسية والصينية 

جماالت العمل

http://www.fao.org/3/a-i6618a.pdf
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يناقش هذا املنشور الفقر الذي تعاني 
منه املرأة الريفية في الزراعة، ويوضح 
أسبابه وآثاره احملتملة، ويقدم نظرة 
فاحصة على القيود التي تؤثر على 
اعتماد حلول للحد من عبء العمل. 
واستنادًا إلى استعراض األدبيات، 
يدرس التقرير التكنولوجيات 
واملمارسات واخلدمات املوفرة للعمالة 
املتاحة لدعم املرأة من أجل تلبية 
الطلبات في الوقت املتاح لدى املرأة 
وحتسني رفاهها. كما يقدم حملة 
عامة عن التكنولوجيات واخلدمات 
التي تم اختبارها بنجاح وممارسات 
إدارة املوارد في سياق املياه والطاقة 
واملعلومات واالتصاالت.

املرأة الريفية يف أوروبا الشرقية وآسيا 
الوسطى

متكني املرأة يف أفغانستان
احلد	من	التفاوتات	اجلنساين	من	خالل	اخلطط	

املتكاملة	لأللبان

 FAO, IFAD, &   2015 روما، 
 World Bank
 ISBN 978-92-5-108810-4
ملم  280  × 210 96 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 

 2014 روما، 
 ISBN 978-92-5-108412-0

ملم  297  × 210 60 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

متوفرة إلكرتونية  نسخة  ورقي   غالف  ذو 
والروسية باإلنجليزية  متوفر 

 2015 روما، 
ISBN 978-92-5-108764-0

ملم  297  × 210 68 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 

نفاد نفاذ الوقت 
احلد	من	عبء	عمل	
املرأة	يف	اإلنتاج	الزراعي

  2015 روما، 
 ISBN 978-92-5-108810-4
ملم  297  × 210 44 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 

في عام 2009، نشرت منظمة األغذية والزراعة 
والبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
املنشور املعنون "اجلنسانية في الزراعة" كمرجع 
عملي للعاملني في ميدان التنمية. وتقدم الوحدة 

األخيرة من املرجع قائمة شاملة من األدوات العملية 
إلدماج املنظور اجلنساني في تخطيط وتصميم وتنفيذ 

وتقييم املشاريع في الزراعة الذكية مناخيًا.

اجلنسانية يف الزراعة الذكية مناخيًا 
الوحدة	18	من	مرجع	اجلنسانية	يف	الزراعة 

http://www.fao.org/3/a-i3840e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4585e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4741e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5546e.pdf
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اجلنسانية

 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109127-2 

ملم  297  × 210 60 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 

تطوير األطر القانونية 
املنصفة بني اجلنسني يف 

جمال األراضي

تقدم هذه الورقة أداة التقييم 
القانوني حليازة األراضي 
التي تراعي املساواة بني 

اجلنسني، والتي وضعتها 
قاعدة بيانات املنظمة بشأن 

احلقوق اجلنسانية واألراضي. 
وتقدم مشورة سياسية وتنظيمية 
موجهة وفعالة إلى البلدان التي 

تعمل من أجل حتقيق حيازة 
أراضي منصفة بني اجلنسني.

متكني املرأة الريفية من خالل 
احلماية االجتماعية

انظر الصفحة 124

احلد األدىن من التنوع الغذائي للمرأة
انظر الصفحة 81

ملكية األراضي للنساء والرجال
انظر الصفحة 119

متثل هذه الدراسة تقييمًا 
جنسانيًا لسلسلة قيمة 

منتجات األلبان في مواقع 
مختارة من إثيوبيا. وتعتمد 
على األدلة التي تم جمعها 
من خالل العمل امليداني، 

فضاًل عن مراجعة وثائق 
مرجعية. وتؤكد النتائج 

أن متكني املرأة أمر حيوي 
لتنمية سلسلة القيمة 
املستدامة لأللبان وأن 

املشاريع التي تدعم إنتاج 
األلبان يجب أن تصبح أكثر 

شمواًل للجنسني. وتقدم 
الدراسة توصيات خاصة 

بكل بلد باإلضافة إلى 
توصيات عامة بشأن وضع 

سالسل قيمة لأللبان تراعي 
الفوارق بني اجلنسني.

 2017 روما، 
ISBN 978-92-5-109591-1

ملم  297  × 210 80 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 

التقييم اجلنساين 
لسالسل قيمة األلبان

2016 أدلة	من	إثيوبيا روما، 
ملم  297  × 210 24 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

والفرنسية باإلنجليزية  متوفر  ورقي  غالف  ذو 

نشرة أخبار دمييرتا: متكني املرأة 
الريفية والعمل اجلماعي
أكتوبر/تشرين	أول	2016

 2016 روما، 
ملم  297  × 210 48 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

والفرنسية باإلنجليزية  متوفر  ورقي  غالف  ذو 

وضع لبنات احلماية 
االجتماعية احلساسة 

للجنسانية واملوارد الطبيعية

FAO & CCAFS  2016 روما، 
ملم  297  × 210 136 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر  ورقي  غالف  ذو 

البحوث املتعلقة باجلنسانية 
وتغري املناخ يف جمال الزراعة 

واألمن الغذائي من أجل 
التنمية الريفية

http://www.fao.org/3/a-i5441e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6695e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6424e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5757e.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/md280e/md280e00.pdf
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 2015 روما، 
ملم  297  × 210 52 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
باإلنجليزية متوفر  ورقي  غالف  ذو 

يشكل هذا املنشور جزءا من سلسلة حول تنمية 
سلسلة القيمة الغذائية املستدامة، ويهدف 
إلى تيسير الدمج املنهجي ألبعاد املساواة بني 
اجلنسني. ويتطلب توفير مبادئ توجيهية 
ملموسة، ويعمل من أجل الشمولية والعدالة 
االجتماعية واملساواة بني اجلنسني في نظم 
األغذية الزراعية ويعالج جميع مستويات سلسلة 
القيمة، من املنتج الفردي إلى السوق النهائي.

 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109546-1 
ملم  250  × 176 52 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 

تطوير سالسل القيمة احلساسة 
للجنسانية

 2013 روما، 

ISBN 978-92-5-107490-9 

ملم  297  × 210 32 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 

ورقي  ذو غالف 

والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

نية إلسبا وا

حتتل املساواة بني اجلنسني موقعًا محوريَا 
بالنسبة لوالية املنظمة في حتقيق األمن الغذائي 

للجميع من خالل رفع مستويات التغذية 
وحتسني اإلنتاجية الزراعية وإدارة املوارد 

الطبيعية وحتسني حياة سكان الريف. وال ميكن 
للمنظمة أن حتقق أهدافها إال إذا عملت في 

الوقت نفسه على حتقيق املساواة بني اجلنسني 
ودعم أدوار املرأة املتنوعة في الزراعة والتنمية 

الريفية. وتهدف وثيقة السياسات هذه إلى تزويد 
املنظمة بإطار لتوجيه جهودها لتحقيق املساواة 

بني اجلنسني في جميع أعمالها التقنية.

سياسة املنظمة بشأن املساواة بني 
اجلنسني

حبث نوعي حول التمكني 
االقتصادي واحلماية 
االجتماعية للمرأة

 2016 روما، 
ملم  297  × 210 76 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
متوفر  ورقي  غالف  ذو 
ية إلنجليز با

يحدد هذا املنشور النهج املمكنة لتطوير األنشطة 
املتعلقة باحلق في الغذاء في كمبوديا، وذلك 

باستخدام السياسات واملبادرات اجلنسانية في البلد 
كنقطة دخول. وينظر التحليل في اإلطار القانوني 

املتعلق باألمن الغذائي في كمبوديا والسياسات 
الوطنية املتعلقة باألمن الغذائي، واحلماية االجتماعية 

والسياسات اجلنسانية لتعزيز النهوض باملرأة 
ومتكينها. وينظر أيضًا في التداخل بني السياسات 
اجلنسانية الوطنية وعملية إزالة الالمركزية اجلارية.

أثر السياسات اجلنسانية على احلق 
يف الغذاء

حالة	كمبوديا

http://www.fao.org/3/a-i4420e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6462e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3205e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5877e.pdf
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ضمان أن تكون أصوات الشعوب 
األصلية وهمومها جزءًا من 
جدول أعمال التنمية الزراعية.

 2013 روما، 
ISBN 978-92-5-107433-6
ملم  250  × 205 436 صفحة، 
أمرييك دوالر   86
ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية  متوفر 

السكان األصليون

منغوليا
مناقشة أنشطة مشروع.

©FAO/M. Gungaa

هذا هو الكتاب الثالث في سلسلة 
تشجع استخدام الشعوب األصلية لنظم 

األغذية احمللية. ويعرض نتائج أكثر من 
40 شريكًا متعدد التخصصات وضعوا 

تدخالت لتعزيز صحة املجتمعات 
احمللية تستخدم نظم األغذية احمللية. 
ويصف العمليات التشاركية باستخدام 
املعارف واألنشطة احمللية على وجه 
التحديد لألغذية احمللية. كما يقدم 

حملة عاملية عامة عن الظروف الصحية 
للشعوب األصلية، والشواغل البيئية، 

وممارسات تغذية الرضع واألطفال؛ 
ويقدم تسعة أمثلة حلاالت من كندا 

وكولومبيا وواليات ميكرونيزيا املوحدة 
والهند واليابان وبيرو وتايلند.

نظم أغذية ورفاه 
الشعوب األصلية

تدخالت	وسياسات	من	
أجل	جمتمعات	صحية

جماالت العمل

http://www.fao.org/docrep/018/i3144e/i3144e.pdf
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 2015 سنتياغو، 
ISBN 978-92-5-308796-9
ملم  257  × 185 168 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 

باإلسبانية  متوفر 

تم تصميم هذا الدليل كأداة للعاملني 
في مشروعات أي منظمة تنموية. ويوفر 
معلومات عن احلق في املوافقة احلرة 
املسبقة واملستنيرة وكيف ميكن تنفيذ ذلك 
في ست خطوات.
وسيتيح هذا املجال للممارسني امليدانيني 
إدماج املوافقة احلرة املسبقة املستنيرة في 
تصميم وتنفيذ املشاريع والبرامج، مبا يكفل 
احترام حقوق الشعوب األصلية على النحو 
الواجب. وميكن اعتبار املوافقة احلرة 
املسبقة املستنيرة "معيارًا ذهبيًا" ألنها تسمح 
بأعلى شكل من أشكال مشاركة أصحاب 
املصلحة احملليني في مشاريع التنمية.

املوافقة احلرة املسبقة املستنرية
حق	للشعوب	األصلية	وممارسة	
جيدة	للمجتمعات	احمللية

 ACF, Actionaid, FAO, IFRC & WVI 2016 روما،
ISBN 978-92-5-108761-9
ملم  297  × 210 52 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

ورقي  ذو غالف 
واإلسبانية  والفرنسية  واإلنجليزية  بالعربية  متوفر 
والروسية  .والصينية 

يوثق هذا املنشور جهود املنظمة في املنطقة لسد 
ثغرات عدم املساواة والتمييز التي حالت حتى اآلن 

دون قيام الشعوب األصلية بإحقاق حقها في احلصول 
على الغذاء الكافي مع احلفاظ على هويتها وتراثها.

الشعوب األصلية والسياسة العامة 
لألمن الغذائي والتغذية يف أمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

وجهة	نظر	إقليمية

 AIPP, FAO & IWGIA  2015 بانكوك،
ISBN 978-92-5-108761-9
ملم  297  × 210 432 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 

باإلنجليزية متوفر 

حتويل الزراعة وسبل كسب 
العيش واألمن الغذائي

التحديات	اجلديدة	والقدمية	
2015 للشعوب	األصلية	يف	آسيا روما، 

ISBN 978-92-5-108738-1
ملم  300  × 210 40 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

ورقي  ذو غالف 
واإلسبانية  والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 

لروسية وا

سياسة منظمة األغذية والزراعة 
بشأن الشعوب األصلية والقبلية

يصف هذا الكتاب التنوع في استخدامات نظام األغذية 
والتغذية والصحة في 12 دراسة حالة للسكان األصليني في 
كندا وكولومبيا وواليات ميكرونيزيا املوحدة والهند واليابان 

وكينيا ونيجيريا وبيرو وتايلند.

النظم الغذائية للشعوب األصلية
األبعاد	العديدة	للثقافة	والتنوع	
والبيئة	من	أجل	التغذية	والصحة

 2009 روما، 
ISBN 978-92-5-108738-1

ملم  250  × 205 380 صفحة، 
أمرييك دوالر   89
ورقي  ذو غالف 

باإلنجليزية متوفر 

http://www.fao.org/3/a-i0370e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4678s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6190a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4580e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4476e.pdf
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الخطوط التوجيهية والسياسات 

واملعرفة التقنية لتعزيز اإلنتاج 

املستدام للمحاصيل وزراعة النباتات 

وتنمية قطاع البذور وحفظ املوارد 

الوراثية النباتية واستخدامها وإدارة 

اآلفات وأكرث من ذلك.

يعتبر الوصول إلى ما يكفي من البذور 
الصحية للمحاصيل املفضلة أمرًا حاسمًا 

بالنسبة ملاليني األسر املعيشية في العالم 
النامي. وعندما تكون البذور ذات النوعية 

اجليدة شحيحة، فإن األسر الزراعية الريفية 
تكافح من أجل البقاء على قيد احلياة، وقد 
تضطر إلى وضع استراتيجيات غير مستدامة 

للتصدي لتلبية االحتياجات الغذائية 
واالحتياجات من الدخل. ولذلك فإن تأمني 
البذور واحلفاظ عليها هو هدف هام. ويقدم 
هذا الكتاب إرشادات عملية حول النظرية 

واملعرفة التقنية واإلجراءات واملمارسات 
اجليدة الالزمة إلجراء تقييم أمن البذور. 

وهو مرجع مهم ومفيد ألي شخص يبحث 
عن معلومات عملية حول هذا املوضوع.

استجابة آلثار اجلفاف املتصلة بظاهرة 
النينيو، أجرت املنظمة تقييمًا ألمن البذور 

في املناطق الزراعية اإليكولوجية األربع في 
ليسوتو في نيسان/ أبريل - أيار/ مايو 2016.

 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109179-1 
ملم  297  × 210 72 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 
واإلسبانية  والفرنسية  باإلنجليزية  متوفر 
والصينية واإلسبانية 

اإلنتاج النبايت 
والصحة النباتية

 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109404-4

ملم  279  × 216 64 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 

هايتي
مدير مشتل محلي يسقي البذور املقدمة من 
منظمة األغذية والزراعة، مع أدوات ومعدات 

لتحسني إدارة املشتل.
©FAO/L. Tommasini       

تقييم أمن البذور
دليل	املمارسني

تقييم أمن البذور
ليسوتو	2016

جماالت العمل

http://www.fao.org/3/a-i5548e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6086e.pdf
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يحتوي هذان التقريران املوجزان على تقديرات وتوقعات حول توريد 
األسمدة النيتروجينية والفوسفات والبوتاسيوم والطلب عليها خالل خمس 

سنوات حتى 2018 و2019 على التوالي. وتزود هذه التقارير أصحاب 
املصلحة في القطاع العام واخلاص والتعليمي واملجتمع املدني مبعلومات 

قيمة عن استخدامات األسمدة واجتاهاتها على املستويات العاملية 
واإلقليمية والوطنية ودليل لتخطيط وإدارة موارد األسمدة.

االجتاهات العاملية لألسمدة 
وتوقعاتها حىت عام 2019
تقرير	موجز

االجتاهات العاملية 
لألسمدة وتوقعاتها 

حىت عام 2018

 ,2016 روما، 
ISBN 978-92-5-108692-6

ملم  210  × 148 64 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

إلكرتونية  نسخة  ورقي   غالف  ذو 
متوفرة

باإلنجليزية  متوفر 

 ,2016 روما، 
ISBN 978-92-5-108692-6

ملم  210  × 148 40 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية  متوفر 

دليل حول 
تلقيح التفاح

 ,FAO & UNEP 2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109171-5

ملم  297  × 210 55 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 

االجتاهات العاملية لألسمدة وتوقعاتها 
حىت عام 2020

قريب الصدور

التفاح واحد من أكبر محاصيل 
األشجار املثمرة في العالم. ويعتمد 
إنتاج هذه السلعة العاملية الكبرى 

على التلقيح باحلشرات. ومن 
ثم فإن فهم امللقحات ومتطلباتها 

وسلوكها داخل بساتني التفاح 
وحولها يتيح استراتيجيات أفضل 
إلدارة التلقيح وزيادة إنتاج التفاح 

على مستويات اإلنتاج الصغيرة 
والكبيرة. ويقدم هذا املنشور 

إرشادات عملية لتحسني جودة 
الثمار واإلنتاج.

مذكرة صحفية

http://www.fao.org/3/a-i5627e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4324e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5527e.pdf
http://www.fao.org/news/story/ar/item/277703/icode/
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اإلنتاج النبايت 
والصحة النباتية

اخلطوط التوجيهية لرصد 
األمراض واآلفات واألعشاب 
الضارة يف حماصيل احلبوب

تقوم املنظمة، بالتعاون الوثيق مع الشركاء 
واخلبراء االستشاريني الوطنيني، بتزويد 
البلدان في آسيا الوسطى باملساعدة التقنية 
في رصد األمراض واآلفات واألعشاب 
الضارة في محاصيل احلبوب منذ عام 
2011. والغرض الرئيسي من هذا العمل 
هو جمع معلومات عن انتشار األمراض 
الرئيسية واآلفات واألعشاب الضارة، 
وحتديد أصناف احملاصيل املقاومة 
لألمراض - وخاصة األنواع املقاومة لصدأ 
الساق. وهذه اخلطوط التوجيهية املوحدة، 
التي أعدت بعد اجتماع استشاري 
للخبراء في فبراير/ شباط 2013، مصممة 
للمساعدة في الرصد املستقبلي في املنطقة 
دون اإلقليمية.

 ,2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109361-0 
ملم  297  × 210 84 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية  متوفر 

 ,2016 أنقرة، 
ISBN 978-92-5-109180-7

ملم  250  × 176 44 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

ورقي  ذو غالف 
والروسية باإلنجليزية  متوفر 

التقدم احملرز يف تقييم خماطر 
مبيدات اآلفات واالستبعاد 
التدرجيي ملبيدات اآلفات 
الشديدة اخلطورة يف آسيا

 ,2015 بانكوك، 
ISBN 978-92-5-108709-1
ملم  297  × 210 168 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 

باإلنجليزية متوفر 

 ,2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109190-6

ملم  297  × 210 96 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 

اخلطوط التوجيهية الستخدام 
الرياضیات يف برامج إدارة مکافحة 

اآلفات الشامل علی مستوى 
املنطقة باستخدام تقنية احلشرات 

العقيمة مع الرتکیز اخلاص علی 
ذبابة الفاكهة

تم نشر هذه اخلطوط التوجيهية استجابة للتهديد اجلديد 
والناشئ من مرض يهدد شجرة الزيتون وينجم عن 

بكتيريا زيليال فاستيديوسا. ويشكل هذا املرض خطرًا 
وشيكًا على حوض البحر األبيض املتوسط   بأكمله، حيث 

يزرع 95 في املائة من أشجار الزيتون في جميع أنحاء 
العالم. وتوفر اخلطوط التوجيهية معلومات تفصيلية عن 
املرض وأعراضه، وحتدد استراتيجيات محددة لتنفيذ 
برنامج للطوارئ يشمل املراقبة البيولوجية والكيميائية 

وإدارة التغذية وأفضل املمارسات الثقافية.

اخلطوط التوجيهية للوقاية من بكرتيا 
زیليال فاستيديوسا واستئصاهلا واحتوائها 

يف مناطق زراعة الزیتون

قريب الصدور

http://www.fao.org/3/a-i5550e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4362e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5573e.pdf
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سلسلة	أوراق	إنتاج	
ومحاية	النباتات	

 FAO & WHO ,2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109246-0 
ملم  297  × 210 116 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 

باإلنجليزية متوفر 

 FAO & WHO ,2017 روما، 
ISBN 978-92-5-109678-9 

ملم  297  × 210 16 صفحة، 
الطلب. تحت  متوفر  السعر 

ورقي  ذو غالف 
باإلنجليزية متوفر 

,2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109133-3 
ملم  297  × 210 296 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 

باإلنجليزية متوفر 

مبيدات اآلفات يف األغذية 2016 - 
الدورة االستثنائية لالجتماع املشرتك 

بني منظمة األغذية والزراعة 
ومنظمة الصحة العاملية بشأن بقايا 

مبيدات اآلفات
تقرير	2016

مبيدات اآلفات يف األغذية 2016 
- االجتماع املشرتك بني منظمة 

األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 
العاملية بشأن بقايا مبيدات اآلفات

تقييم 2016

اتفقت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 
الصحة العاملية على وضع مواصفات 
مشتركة ملبيدات اآلفات، مما يوفر 
معايير فريدة وقوية ومطبقة عامليًا 

حول نوعية مبيدات اآلفات. ويوفر 
تنقيح مارس/آذار 2016 للطبعة األولى 

من دليل تطوير واستخدام مواصفات 
مبيدات اآلفات عملية قياسية ومتطلبات 

وإجراءات موحدة وتعاريف منسقة 
وتسميات ومبادئ توجيهية ومعايير 

تقنية تنطبق على مبيدات اآلفات 
الستخدامها في الزراعة والصحة العامة.

دليل تطوير واستخدام 
مواصفات منظمة األغذية 
والزراعة ومنظمة الصحة 

العاملية ملبيدات اآلفات

 FAO & WHO ,2016 روما، 
ISBN 978-92-5-109265-1 
ملم  297  × 210 304 صفحة، 

الطلب. تحت  متوفر  السعر 
ورقي  ذو غالف 

باإلنجليزية متوفر 

تقدمي وتقييم بيانات بقايا 
مبيدات اآلفات لتقدير 

املستويات القصوى للبقايا يف 
األغذية واألعالف

أصدرت املنظمة النسخة األولى من 
هذا الدليل عن تقديم وتقييم بيانات 

بقايا مبيدات اآلفات لتقدير املستويات 
القصوى للبقايا في األغذية واألعالف 

في عام 1997 كوثيقة عمل تهدف 
إلى توحيد اإلجراءات التي استخدمها 
فريق اخلبراء التابع للمنظمة حول بقايا 

املبيدات. ويشتمل هذا الدليل على 
جميع املعلومات واملبادئ ذات الصلة 

التي يستخدمها حاليًا االجتماع املشترك 
املعني ببقايا مبيدات اآلفات لتقدير 

املستويات القصوى للبقايا، والتجارب 
اخلاضعة لإلشراف على القيم املتوسطة 
للبقايا، واملخاطر الغذائية الناجمة عن 

بقايا مبيدات اآلفات.

http://www.fao.org/3/a-i5693e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6926e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5452e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5713E.pdf


الشرق األدىن 
وشمال أفريقيا

منظمة األغذية والزراعة هي منظمة عاملية لديها 5 مكاتب إقليمية و9 مكاتب 
شبه إقليمية و80 مكتبًا قطريًا. وتقوم املكاتب اإلقليمية بتنفيذ أولويات املنظمة 

والبرامج املعتمدة اخلاصة باإلقليم، كما تقوم بالنشر حول مجموعة كبيرة من 
املوضوعات املتعلقة بعملها.





الشرق 
األدىن وشمال 

أفريقيا القاهرة، 
مصر

الشرق األدىن 
وشمال أفريقيا

ميثل محو انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية تحّدياً 
دامئاً يف الرشق األدىن وشامل أفريقيا. حيث أن االعتامد 

الهيكيل لبلدانها عىل الواردات الغذائية يجعل اإلقليم 
شديد التعرض للهزات، ما يزيد عدم قدرة الكثري من األرس 

واملجتمعات املحلية فيه عىل إطعام نفسها. كام أدت 
النزاعات األخرية واالضطرابات األهلية يف العديد من بلدان 

املنطقة إىل تفاقم هذا الوضع. إذ انترش الجوع وانعدام 
األمن الغذايئ وسوء التغذية عىل نطاق واسع جّراء ذلك، 
وبات الوضع يتطلب تدخالً قوياً شامالً وعاجالً لتحسينه. 
ولذلك، تساعد املنظمة حكومات املنطقة ملواجهة هذه 
التحديات، وذلك من خالل تحسني قدرات البلدان عىل 
جمع وإنتاج وتحليل البيانات بهدف رسم السياسات. 
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هذا الكتاب هو جتميع لسلسة من 
ست دراسات حول الزراعة األسرية 
صغيرة النطاق في منطقة الشرق األدنى 
وشمال أفريقيا، شملت كل من مصر 
ولبنان وموريتانيا واملغرب والسودان 
وتونس. وتسلط هذه الدراسة الضوء على 
أهمية الزراعة األسرية صغيرة النطاق 
في التنمية اإلقتصادية في املنطقة 
وأهمية الزراعة في التنمية اإلقتصادية 
والدميغرافية إلى جانب آثار السياسات 
التي تعنى بالزراعة األسرية صغيرة 
النطاق. وتقيم التقارير الوطنية التحديات 
واحللول التي تخص البلد محل 
الدراسةبهدف تسهيل فهم شامل.

الزراعة األسرية صغرية 
النطاق يف منطقة الشرق 
األدىن وشمال أفريقيا
دراسة	جتميعية

سلسلة	الزراعة	األسرية	
صغرية	النطاق

2017 تونس، 

1صفحة  8

145 × 280 ملــم ذو غــالف ورقي.

الســعر متوفر تحــت الطلب

متوفــر باللغة الفرنســية 

اسرتاتيجية املنظمة لشمال 
أفريقيا للفرتة 2021-2018

يوضح هذا التقرير استراتيجية منظمة األغذية 
والزراعة ملنطقة شمال أفريقيا، بحيث توضح 
كبرى التحديات التي تواجه بلدان املنطقة. 
وقد تم رسم هذه اإلستراتيجية إنطالقا من 

حاجات بلدان املنطقة وتوجهات قطاع الصناعة 
الغذائية على الصعيد الوطني، اإلقليمي 

والدولي. ويقترح هذا التقرير منهجا متناسقا 
للتدخالت التي ميكن للمنظمة القيام بها من 

أجل زراعة وتغذية مستدامني.

2017 القاهرة،

ISBN 978-92-5-109733-5

صفحة   24

210 × 297 ملــم ذو غــالف ورقي.

الســعر متوفر تحــت الطلب

متوفــر باللغــة االنجليزية 

تهدف هذه االستراتيجية إلى متكني موظفي 
املكتب اإلقليمي للشرق األدنى وموظفي مكاتب 
البلدان في املنطقة والعاملني في مجال التنمية 

من االستجابة لألولويات اإلقليمية احلالية. 
والستكمال سياسة املنظمة في مجال املساواة 

بني اجلنسني، ستعزز االستراتيجية اإلقليمية 
للمساواة بني اجلنسني اتساق وحتسني فعالية 

البرمجة املراعية لالعتبارات اجلنسانية.

االسرتاتيجية اإلقليمية للمساواة 
بني اجلنسني يف الشرق األدىن 

وشمال أفريقيا للفرتة 2020-2017

FAO, CIHEAM-IAMM & CIRAD

2017 القاهرة،

ISBN 978-92-5-109502-7

صفحة   24

210 × 297 ملــم ذو غــالف ورقي.

الســعر متوفر تحــت الطلب

متوفــر باللغــة االنجليزيــة والفرنســية 
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http://www.fao.org/3/b-i6436e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7054f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7116e.pdf


الشرق األدىن 
وشمال أفريقيا

تقييم مساعدات 
املنظمة يف اململكة 

العربية السعودية يف 
جمال التعاون التقين

املرفقات

اخلطوط التوجيهية 
حول تقييم احمليط 
لرتبية األسماك يف 
أقفاص يف اململكة 
العربية السعودية

يهدف التقييم إلى تيسير املساءلة واستخالص الدروس التي ميكن أن تفيد أنشطة 
التعاون في املستقبل. وسيتم حتديدًا تقييم إجنازات برنامج التعاون التقني بني املنظمة 
واململكة العربية السعودية على املستويات االستراتيجية والتقنية والتشغيلية واإلداري.

2017 الرياض،

 ISBN 978-92-5-109651-2

صفحة   136

210 × 297 ملــم ذو غــالف ورقي.

الســعر متوفر تحــت الطلب

متوفــر باللغــة االنجليزية 

2017 روما،

صفحة   46

210 × 297 ملــم ذو غــالف ورقي.

الســعر متوفر تحــت الطلب

متوفــر باللغــة االنجليزية 

حتلل هذه الدراسة القطاع الزراعي في مصر وأداءه مبرور الزمن. وحتدد القيود 
التي متنع زيادة اإلنتاج والصادرات، وتدرس الدور الرئيسي للتجارة في التنمية 

الزراعية الشاملة. وبعد استعراض االجتاهات احلالية في القطاع الزراعي 
والسياسات التجارية، تتطرق الدراسة إلى الركائز الرئيسية الستراتيجية التنمية 

الزراعية احلالية في مصر والعوامل التي حتول دون منو اإلنتاج الزراعي والتجارة. 

2017 القاهرة،

صفحة   60

210 × 297 ملــم ذو غــالف ورقي.

الســعر متوفر تحــت الطلب

متوفــر باللغــة االنجليزية 

يعرض هذا التقرير نتائج التقييم الوطني لتحديد إمكانيات إنتاج الطاقة احليوية من 
مخلفات احملاصيل والثروة احليوانية. ويحدد التحليل مسارات الطاقة احليوية ذات 
اإلمكانات والتي ميكن أن تكون تنافسية من حيث التكلفة واملواقع الواعدة ومسارات 

الطاقة احليوية املربحة. كام يقدم التقرير توصيات للخطوات التالية املطلوبة لتحريك 
تطوير قطاع الطاقة البيولوجية. وقد تم تنفيذ هذا العمل بالتعاون الوثيق مع وزارة 

الزراعة ووزارة البيئة ووزارة الطاقة وأصحاب املصلحة الرئيسيني اآلخرين.

2016 القاهرة،

صفحة   186

210 × 297 ملــم ذو غــالف ورقي.

الســعر متوفر تحــت الطلب

متوفــر باللغــة االنجليزية 

تقييم مشروع الطاقة احليوية 
واألمن الغذائي  ملصر

السياسات الزراعية والتجارية 
والتنمية املستدامة يف مصر
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http://www.fao.org/3/a-i7117e.pdf
http://www.fao.org/3/a-br561e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6863e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6684e.pdf


2016 تونس،
ISBN 978-92-5-109531-7
صفحة   48
210 × 297 ملــم ذو غــالف ورقي.
الســعر متوفر تحــت الطلب
متوفــر باللغــة االنجليزية 

  2016 بريوت،

ISBN 978-92-5-109530-0

صفحة   48

210 × 297 ملــم ذو غــالف ورقي.

الســعر متوفر تحــت الطلب

متوفــر باللغــة االنجليزية 

تفّصل هذه الوثيقة املعايير السبعة واملؤشرات 
الثالثة والثالثني التي تشكل معًا معايير 
ومؤشرات اإلدارة املستدامة للغابات واملراعي 
في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا. وتهدف 
اخلطوط التوجيهية العملية الواردة في هذه 
الوثيقة إلى تعزيز تطبيق واستخدام هذه املعايير 
واملؤشرات في الدورة الثانية والعشرين للجنة 
الغابات واملراعي في الشرق األدنى. وتستند 
اخلطوط التوجيهية إلى استعراض املنشورات 
القائمة ومشاورات مع اخلبراء الوطنيني 
واملؤسسات ذات الصلة في املغرب والسودان 
وتونس بشأن التحديات التي تم حتديدها في 
استخدام املعايير واملؤشرات املقترحة. 
2017 القاهرة،

صفحة   60

210 × 297 ملــم ذو غــالف ورقي.

الســعر متوفر تحــت الطلب

متوفــر باللغــة االنجليزية 

اخلطوط التوجيهية 
لتطبيق وتعزيز 
استخدام معايري 
ومؤشرات اإلدارة 
املستدامة للغابات 
واملراعي يف إقليم الشرق 
يجمع هذا التقرير البيانات األولية والثانوية األدىن وشمال أفريقيا

الكمية والكيفية الالزمة لتحليل سالسل القيمة 
الرئيسية للمنتجات احلرجية غير اخلشبية في 

لبنان: ثمار صنوبر والعسل والزعتر السوري 
واملرميية والغار. ويقترح التقرير، بالنسبة لكل 

سلسلة من سالسل القيمة، توصيات لتطوير 
تدخالت مبتكرة وتكييفية تسمح بتحسني سبل 

العيش املستدامة القائمة على الغابات.

سالسل قيمة املنتجات احلرجية غري 
اخلشبية يف لبنان

جتمع هذه الدراسة معلومات عن املنتجات 
احلرجية غير اخلشبية الرئيسية التي يتم 

إنتاجها واستخدامها وتداولها على نطاق واسع 
على املستويني احمللي والوطني. وحتدد املنتجات 

والطرق املختلفة إلنتاجها. 

إمكانات املنتجات احلرجية غري اخلشبية 
يف جمال تنمية سالسل القيمة وإضافة 

القيمة وتطوير املشروعات الريفية 
متناهية الصغر القائمة على املنتجات 

احلرجية غري اخلشبية: تونس

2017 الخرطوم،

ISBN 978-92-5-109609-3

صفحة   172

210 × 297 ملــم ذو غــالف ورقي.

الســعر متوفر تحــت الطلب

متوفــر باللغــة االنجليزية 

يدعم هذا الكتاب توصيات السياسات واالستراتيجيات 
واإلجراءات التي ميكن أن تزيد من استبقاء املنافع واحلد من الفقر 

عن طريق التداول التجاري للمنتجات احلرجية غير اخلشبية 
على املستوى احمللي وتعزيز مساهمته في رفاه املجتمعات الريفية 

واالقتصادات الوطنية وفي التنمية املستدامة للبلدان في املنطقة.

إمكانات املنتجات احلرجية غري اخلشبية 
يف جمال تنمية سالسل القيمة وإضافة 

القيمة وتطوير املشروعات الريفية 
متناهية الصغر القائمة على املنتجات 

احلرجية غري اخلشبية يف السودان
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http://www.fao.org/3/a-i6507e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6506e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6038s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6748e.pdf


الشرق األدىن 
وشمال أفريقيا

اخلطوط التوجيهية ملنع 
واستئصال واحتواء اللفحة 
البكتريية اليت تسببها بكرتيا 

زيليال فاستيديوسا يف مناطق 
زراعة الزيتون 

 كتالوج املوارد الوراثية 
ألشجار الزيتون يف 

واحة دقاش
 )تونس(

يتضمن هذا الدليل قائمة بأكثر من 50 نوعًا 
من أنواع الزيتون التي تم حتديدها مؤخًرا، 

استنادًا إلى املعايير التي وضعتها املنظمة.
يشكل هذا املرض خطرًا وشيكًا على حوض البحر األبيض املتوسط   بأكمله، حيث يزرع 
95 في املائة من أشجار الزيتون في العالم. وتوفر اخلطوط التوجيهية معلومات تفصيلية 
عن املرض وأعراضه وناقالته وحتدد استراتيجيات محددة لتنفيذ برنامج طوارئ مبا في 

ذلك: التحكم البيولوجي والكيميائي وإدارة التغذية وأفضل املمارسات الثقافية.

2016 تونس،
صفحة   128
210 × 297 ملــم ذو غالف 
ورقي.
الســعر متوفر تحــت الطلب

متوفــر باللغة الفرنســية 

2017 القاهرة،

ISBN 978-92-5-109361-0

صفحة   60

210 × 297 ملــم ذو غــالف ورقي.

الســعر متوفر تحــت الطلب

متوفــر باللغــة االنجليزية 

يسلط هذا الكتيب الضوء على كيفية مساعدة املنظمة للبلد في 
املناطق املصابة )الواحات( من خالل وسائل عالجية ووقائية. 
وتشمل هذه الوسائل: املعركة الكيميائية )هالميات "اجلذب 
والقتل"(، واملراقبة )فخاخ الفرمون( واستراتيجية االتصاالت.

2016 نواقشط، 

صفحة   10

210 × 297 ملــم ذو غــالف ورقي.

الســعر متوفر تحــت الطلب

متوفــر باللغة الفرنســية 

يعطي هذا الكتاب نظرة شاملة على حالة سوسة النخيل احلمراء في إقليم الشرق األدنى 
وشمال أفريقيا، حيث يسلط الضوء من جهة على اآلثار التي تسببها هذه اآلفة خاصة 

االقتصادية منها. ومن جهة أخرى يستعرض عمل املنظمة وخبرتها في إدارة سوسة النخيل 
احلمراء في اإلقليم، حيث توفر املساعدات التقنية الكبيرة لتحسني التعاون وتبادل املعرفة 

بني البلدان في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا، ولتعزيز قدرات البلدان على إدارة سوسة 
النخيل احلمراء بغية احلد ومنع انتشارها في املناطق غير املصابة. 

2016 روما، 

صفحة   28

210 × 297 ملــم ذو غــالف ورقي.

الســعر متوفر تحــت الطلب

متوفــر باللغــة العربية والفرنســية 

واالنجليزيــة 

احلالة الراهنة لسوسة النخيل احلمراء يف إقليم الشرق األدىن وشمال أفريقيا 
)احلالة	الراهنة	للممارسات	اإلدارة	والتحديات/مواطن	الضعف	والبحوث	والتكنولوجيات	املتوفرة	لتحسينها(

مكافحة سوسة النخيل احلمراء يف موريتانيا
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http://www.fao.org/3/a-i7223f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6967f.pdf
http://www.fao.org/3/a-ms664a.pdf


Santiago, 2016
ISBN 978-92-5-
309378-6 
36 pp., 210 × 297 mm
Price available on 
request, Paperback
Available in: Spanish

التقنيات اجليدة لتصنيع 
األجبان البلدية على 
الصعيد املنزيل يف لبنان

هذا الدليل هو دليل عملي ملصنعي 
احلليب على الصعيد املنزلي حول 
املمارسات اجليدة ووصفات ملنتجات 
احلليب واألجبان التقليدية.

2017 بريوت،

ISBN 978-92-5-109542-3

صفحة   30

210 × 297 ملــم ذو غــالف ورقي.

الســعر متوفر تحــت الطلب

متوفــر باللغــة االنجليزية  يتزايد إدراك أهمية احلماية االجتماعية باعتبارها 
استراتيجية هامة للحد من الفقر وتعزيز القدرة على 
الصمود، مع تعزيز األمن الغذائي والتغذوي. وتقّيم 
هذه الدراسة الدعم احلالي الذي تقدمه احلكومات 
الوطنية في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا فيما 
يتعلق باحلماية االجتماعية والسياسات الزراعية 
من أجل التنمية الريفية

احلماية االجتماعية يف 
الشرق األدىن وشمال 
أفريقيا

2016 القاهرة،
ISBN 978-92-5-109542-3
صفحة   40
210 × 297 ملــم ذو غــالف ورقي.
الســعر متوفر تحــت الطلب
متوفــر باللغــة االنجليزية 

مدارس 
املزارعني 
احلقلية 
والتمكني

2016 القاهرة،

صفحة   16

210 × 297 ملــم ذو غــالف ورقي.

الســعر متوفر تحــت الطلب

متوفــر باللغــة االنجليزية 

يوجه هذا الدليل إلى مالكي البقر على 
نطاق صغير ملرافقة تدريباتهم وحتسني 
ممارساتهم على مستوى املزرعة. ويأتي 

هذا في إطار املشروع املعنون: تعزيز سبل 
العيش واألمن الغذائي للنساء اللبنانيات 

املستضعفات من خالل حتسني ممارسات 
إنتاج األلبان ودعم أنشطة تصنيع األلبان.

إنتاج حليب نظيف 
وصحي

2017 بريوت،
ISBN 978-92-5-609625-8
صفحة   68
210 × 297 ملــم ذو غــالف ورقي.
الســعر متوفر تحــت الطلب
متوفــر باللغــة االنجليزية 

سيصدر خالل العام 2017

دليل إنتاج املرتات الصغرية يف شمال أفريقيا

2017 تونس،

صفحة   48

210 × 297 ملــم ذو غــالف ورقي.

الســعر متوفر تحــت الطلب

متوفــر باللغــة العربيــة والفرنســية واالنجليزيــة

منشوراتمنشورات
منشوراتمنشورات

منشورات
منشورات

منشوراتمنشورات
منشوراتمنشورات
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http://www.fao.org/3/a-i6803a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6540e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6802a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6343e.pdf


اليونان
الجئة سورية وابنتها تنتظران املرور عبر 

احلدود بني اليونان ومقدونيا.
© FAO/Giuseppe 

Carotenuto

يعصف اجلوع بأكثر من نصف ما 
تبقى من الناس في سوريا، في 
حني يعتمد قرابة اخلمسة ماليني 
الجىء في البلدان املجاورة على 
املساعدات اإلنسانية واملجتمعات 
املضيفة من أجل البقاء.

الشرق األدىن 
وشمال أفريقيا

2016 القاهرة،

صفحة   20

210 × 297 ملــم ذو غــاف ورقي.

الســعر متوفر تحــت الطلب

متوفــر باللغــة االنجليزية 

تهدف خطة العمل من أجل سوريا إلى اإلسهام في بناء قدرة 
العائالت في املناطق الريفية وشبه احلضرية، إلى جانب 
دعم األنظمة اإليكولوجية واملؤسسات وتقوية قدراتها على 

استيعاب، التكيف والتعافي من آثار النزاع بطريقة مستدامة؛ 
كما تهدف االستراتيجية إلى التنبؤ واحلد من املخاطر التي 

تصيب األمن الغذائي والتغذية في البلد. وتتبنى خطة العمل 
نهجا شامال في دعم بناء القدرة على الصمود، حيث تسعى 
إلى توفير الدعم ليس فقط للمناطق املتضررة باألزمة بل وكذا 

للمناطق غير املعنية بالنزاع مباشرة. 

2016 القاهرة،

صفحة   68

210 × 297 ملــم ذو غــاف ورقي.

الســعر متوفر تحــت الطلب

متوفــر باللغــة االنجليزية 

تعرض هذه الوثيقة إستراتيجية املنظمة على 
مدى سنتني والتي تهدف إلى حماية، إستعادة 

وتقوية األمن الغذائي وسبل كسب العيش 
لألسر واملجتمعات الريفية وشبه احلضرية 

الضعيفة وكذا النظم اإليكولوجية الزراعية التي 
تعتمد عليها في كسب عيشها. وتصمم هذه 
اإلستراتيجية النشاطات على املدى القصير 

واملتوسط للتعامل مع اإلحتياجات اخلاصة ألهم 
املجموعات املتضررة باألزمة في سوريا. 

اإلسرتاتيجية دون اإلقليمية 
وخطة العمل 2017-2016

سبل كسب عيش قادرة من 
أجل الزراعة األمن غذائي 

والتغذية يف البلدان املتضررة 
باألزمة يف سوريا

خطة العمل من أجل سوريا 
2017-2016

حنو سبل كسب عيش قادرة 
من أجل زراعة مستدامة، 

األمن الغذائي والتغذية
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2016 القاهرة،
صفحة   16

200 × 200 ملــم ذو غــالف ورقي.
متوفــر باللغــة االنجليزية 

إيطاليا ومنظمة 
األغذية والزراعة

بناء	سبل	كسب	عيش	قادرة	
يف ظل األزمة يف سوريا

2016 القاهرة،
صفحة   16

200 × 200 ملــم ذو غــالف ورقي.
متوفــر باللغــة االنجليزية 

الواليات املتحدة 
األمريكية 

ومنظمة األغذية 
والزراعة

بناء	سبل	كسب	عيش	
قادرة	يف	ظل	األزمة	يف	

سوريا
2016 القاهرة،

صفحة   16
200 × 200 ملــم ذو غــالف ورقي.

متوفــر باللغــة االنجليزية 

اململكة املتحدة 
ومنظمة األغذية 

والزراعة
بناء	سبل	كسب	عيش	
قادرة	يف	ظل	األزمة	يف	

سوريا

سويسرا ومنظمة األغذية والزراعة
بناء	سبل	كسب	عيش	قادرة	يف	ظل	األزمة	يف	سوريا

تعمل منظمة األغذية 
والزراعة مع شركائها 

على زيادة األمن الغذائي 
وبناء سبل كسب عيش 

قادرة تستفيد منها 
األسر واملجتمعات 

واملؤسسات في سوريا. 

توفير الدعم 
  فيديو 32''3'

إستجابة منظمة 
األغذية والزراعة ألزمة 

سوريا 
نداء من أجل زيادة 

الدعم يف الزراعة 

2016 القاهرة،

صفحة   16

200 × 200 ملــم ذو غــالف ورقي.

الســعر متوفر تحــت الطلب

متوفــر باللغــة االنجليزية 

تعكف منظمة األغذية والزراعة 
منذ 2011 مع شركائها على تعزيز 

األمن الغذائي وبناء قدرة األسر 
واملجتمعات احمللية واملؤسسات 
في سوريا والدول املجاورة، ومن 

خالل دمج أنشطة اإلغاثة والتنمية، 
تقوم جهود املنظمة الرامية إلى بناء 
القدرة على الصمود بإنقاذ وحماية 

سبل املعيشة وفي نفس الوقت 
تساعد املجتمعات على وضع أسس 

تعافيها على املدى الطويل.

بلجيكا ومنظمة األغذية والزراعة
بناء	سبل	كسب	عيش	قادرة	يف	ظل	األزمة	يف	سوريا	

سيصدر خالل العام 2017

منشوراتمنشورات
منشوراتمنشورات

منشورات
منشورات

منشوراتمنشورات
منشوراتمنشورات

منشوراتمنشورات
منشوراتمنشورات

منشورات
منشورات

منشورات
منشورات
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منظمة األغذية والزراعة، وعملها وبرنامجها للنشر.

معلومات عملية



معلومات عملية



174

معلومات عملية

عن املنظمة

70 عامًا كأكبر وكالة متخصصة 
تابعة لألمم املتحدة

194 بلدًا عضوًا - مع مكاتب 
في أكثر من 130 بلدًا

أقسام فنية متخصصة - تغطي 
الزراعة ومصايد األسماك 

واحلراجة والتنمية االقتصادية 
واالجتماعية

رؤية شاملة وفريدة حول الزراعة 
واملوارد الطبيعية

التركيز على جميع جوانب 
األغذية، من الزراعة إلى 

االقتصاد إلى التغذية

بيانات إحصائية شاملة عن 
245 بلدًا وإقليمًا من عام 1947 

فصاعدًا

تتوافر أكثر من 65000 وثيقة 
على اإلنترنت في مستودع 

الوثائق التابع للمنظمة

1.5 مليون متابع على وسائل 
االعالم االجتماعية

أكثر من 100000 مقال إعالمي 
مع معلومات أو بيانات من خبراء 

املنظمة كل عام

نقاط قوتنا

أرقامنا

658  

910 

 2016 

كتاب

منشور

نشرت
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دليل مطبوعات منظمة األغذية والزراعة 2016

املنشورات املشرتكة، احلقوق والرتاخيص

النشر املشترك: يتصل بأنشطة مثل صياغة االتفاقات ووضعها في 
صيغتها النهائية، وتنفيذ سياسات املنظمة وإجراءات النشر اخلاصة 

باملنشورات، التي تنشرها املنظمة باالشتراك مع منظمات ومعاهد أخرى.
األذون: تتعلق مبنح اإلذن بإعادة إنتاج مواد حتمل املنظمة حقوق 
التأليف والنشر اخلاصة بها، على سبيل املثال، من قبل باحثني 

خارجيني أو ناشرين أو جامعات في جميع أنحاء العالم.
 الشعارات: تتعلق ببراءة استخدام شعارات الشركاء على منتجات 

املنظمة اإلعالمية مثل الكتيبات وأوراق املعلومات والنشرات اإلخبارية 
والنشرات اإلعالنية، واستخدام شعار املنظمة على املنتجات اإلعالمية 

غير التابعة للمنظمة.
براءة حقوق امللكية الفكرية: تتعلق باستيفاء بنود امللكية الفكرية 

في االتفاقات القانونية املوقعة من قبل منظمة األغذية والزراعة، مثل 
خطابات االتفاق ومذكرات التفاهم.

اتفاقيات الترخيص: صياغة وإبرام اتفاقيات ترخيص للمواد واألوراق 
التي ينشرها موظفو املنظمة في املجالت واملنشورات اخلارجية.

أنشطة 2016

صياغة اتفاقات 
النشر املشرتك

براءة استخدام 
الشعارات

األذون 
املمنوحة             

الرتاخيص املربمة

براءة  خطابات 
االتفاق / مذكرات 

التفاهم

التعاون يف 
جمال النشر

تتعاون املنظمة مع ناشرين متعددين لرفع مستوى الوعي 
بقضايا اجلوع العاملية وإشراك املجتمع املدني للنهوض 

باألهداف املتعلقة بالقضاء على الفقر واجلوع وسوء 
التغذية. وقد أبرمت املنظمة اتفاقات للنشر املشترك مع 

منظمات دولية )الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة 
التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي وبرنامج األغذية 
العاملي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العاملية وغيرها( 
وجامعات )مطبعة جامعة أكسفورد، ومطبعة جامعة 

كاليفورنيا( وناشرين جتاريني )إلزيفير، وسبرينغر(. 
وأنتج هذا التعاون كتبًا عن مجموعة من املواضيع، منها 

االستخدام املستدام لألغذية والزراعة، وإدارة املوارد 
الطبيعية، ومصايد األسماك وتربية األحياء املائية. ومتنح 
منظمة األغذية والزراعة تراخيص بحقوق التأليف والنشر 

املتعلقة مبوادها إلعادة استخدامها ونشرها من قبل 
األفراد وكذلك الناشرين املؤسسيني والتجاريني واملجمعني 

وموزعي املبيعات وخدمات الفهرسة.

%25

%36

%22

%6

%11



176

املوزعون الرئيسيون
Eurospan Group 
3 Henrietta Street

London WC2E 8LU
United Kingdom

Tel. +44 (0) 1767604972
Fax. +44 (0) 1767601640

eurospan@turpin-distribution.com 
www.eurospanbookstore.com/

unpublications 

أروبا
النمسا

LexisNexis
Tel. +43 (1) 534525555
Fax. +43 (1) 53452141

bestellung@lexisnexis.at 
www.lexisnexis.at

بلجيكا
DL Services

Tel. +32 (0) 25384308
Fax. +32 (0) 25380841

jean.de.lannoy@dl-servi.com 

www.jean-de-lannoy.be/ 

كرواتيا
Roberts Plus Doo

Tel. +385 (0) 21315800
Fax. +385 (0) 21315804
robertsplus@robertsplus.hr 

الدامنرك
Bierman & Bierman

Tel. +45 75320288
Fax. +45 75321548

mail@bierman.co.uk   
www.biermanaps.dk

فنلندا
Akateeminen Kirjakauppa

Tel. +358 912141
Fax. +358 91214441

tiedustelut@akateeminen.com 
www.akateeminenkirjakauppa.

com 

فرنسا
Lavoisier SAS

Tel. +33 (0) 147406700
service.client@lavoisier.fr 

www.lavoisier.fr 

Librairie du Commerce 
International

Tel. +33 (0) 140733460
Fax. +33 (0) 140733898
librairie@businessfrance.fr 

www.businessfrance.fr

أملانيا 
Hugendubel Fachinformationen

Tel. +49 (0) 80002832437
Fax. +49 (0) 6151386266
darmstadt@hugendubel.info 

www.hugendubel.info 

Massmann International 
Buchhandlung

Tel. +49 (0) 4076700418
Fax. +49 (0) 476700410

kay.massmann@massmann.de 
www.massmann.de

Missing Link 
Versandbuchhandlung

Tel. +49 (0) 421504348
Fax. +49 (0) 421504316

info@missing-link.de 
www.missing-link.de 

Planetis
Tel. +41 (0) 223665177

Fax. +41 (0) 223665178
info@planetis.ch 
www.planetis.ch 

Roodveldt Publidis
Tel. +31 (0) 204973779

Fax. +31 (0) 204970096
info@publidis.org 

أروبا، أفريقيا، الشرق 
األدىن، آسيا واحمليط 
اهلادي وشمال أمريكا

موزعون وشبكة 
عاملية من الوكالء

معلومات عملية
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ww.publidis.org 

يطاليا
Casalini Libri s.p.a.

Tel. +39 (0) 5550181
orders@casalini.it 

www.casalini.it 

Licosa Libreria Commissionaria
Tel. +39 (0) 5564831

Fax. +39 (0) 55641257
licosa@licosa.com 

www.licosa.com 

هولندا
Roodveldt Publidis

Tel. +31 (0) 204973779
Fax. +31 (0) 204970096

info@publidis.org 
www.publidis.org 

النرويج
Akademika A/S 

Tel. +47 (0) 22188100 
Fax. +47 (0) 22188103 

kundeservice@akademika.no 
www.akademika.no

بولندا
ABE+IPS 

Tel. +48 (0) 226540675
Fax. +48 (0) 226520767

info@abe.pl 

www.abe.pl 

الربتغال
Marka

Tel. +351 213224043
Fax. +351 213224044
Apoio.clientes@marka.pt 

www.marka.pt 

Omniserviços
Tel. +351 217540191

comercial@omniservicos.pt 
www.omniservicos.pt 

االحتاد الروسي
Izdatelstvo “Ves Mir”

Tel. +7 (0) 4957390971
Fax. +7 (0) 4953348591

orders@vesmirbooks.ru 
www.vesmirbooks.ru 

إسبانيا 
Alibri Llibreria SL

Tel. +34 933170578
alibri@alibri.es 
www.alibri.es 

Libreria Delsa
Tel. +34 914357421

Fax. +34 915782811
delsa@troa.es 

Solochek Libros, S.L.
Tel. +34 913784104

Fax. +34 913784062 
info@solochek.com 
www.solochek.com 

السويد

Akademibokhandeln Imports
Tel. +46 (0) 107441000
Fax. +46 (0) 87698101

info@akademibokhandeln.se 
www.akademibokhandeln.se 

Bokus
Tel. +46 (0) 107441047
Fax. +46 (7) 03514490
elin.karlsson@bokus.com 

www.bokus.com 

سويسرا

Planetis
Tel. +41 (0) 223665177

Fax. +41 (0) 223665178
info@planetis.ch 
www.planetis.ch 

اململكة املتحدة

Dandy Booksellers
Tel. +44 (0) 2076242993

Fax. +44 (0) 2076245049
enquiries@dandybooksellers.com 

www.dandybooksellers.com 

mailto:alibri%40alibri.es?subject=
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Dawson
Tel. +44 (0) 1933417500

Fax. +44 (0) 1933417501
Nasser.lassoued@dawsonbooks.

co.uk 
www.dawsonbooks.co.uk

The Stationery Office
Tel. +44 (0) 3332025070 

Fax. +44 (0) 8706005533 
customer.services@tso.co.uk 

www.tso.co.uk 

 أفريقيا 
Regional Supplier (EAST, WEST 

& CENTRAL AFRICA)
Mallory International Limited (UK)

Tel. +44 (0) 1395239199
Fax. +44 (0) 1395239168

julian@malloryint.co.uk   
www.malloryint.co.uk 

بوتسوانا
Botsalo Books

Tel. +267 (0) 3912576
Fax. +267 (0) 3972608
botsalobooks@botsnet.bw 

إثيوبيا
T.G.B. Roman Trading Enterprise

Tel. +251 (0) 1635973
Fax. +251 (0) 185866

tesfayeg@ethionet.et 

غانا
University Bookshop at the 

University of Ghana
Tel. +233 (0) 21500398

Fax. +233 (0) 21500774
bookshop@ug.edu.gh

كينيا
Educate Yourself Ltd

Tel. +254 (0) 20 3752058 / 

2059
Fax. +254 (0) 20 3745201

info@eysltd.biz 

مالوي
Anglia Book Distributors Ltd

Tel. +265 (0) 1871489
Fax. +265 (0) 1871489

angliabooks@africa-online.net 

املغرب
La Librairie Internationale
Tel. +212 (0) 5680329

Fax. +212 (0) 5770914
cclibinter@menara.ma

ناميبيا
Edumeds (Pty) Ltd

Tel. +264 (0) 61226371
Fax. +264 (0) 61225054

edumeds@edumeds.com 

نيجرييا
Citrax

Tel. +234 (0) 8022243515
info@citraxcompany.com

Havilah Merchants Nigeria Ltd 
(Lagos)

Tel. +234 (0) 8037020780
havilah@havilahbooks-ng.com

www.havilahbooks-ng.com

University Press PLC
Tel. +234 (0) 224112313
wbp@universitypressplc.com
www.universitypressplc.com

رواندا
Bookshop Ikirezi

Tel. +250 (0) 252571314
client@ikirezi.biz

www.ikirezi.biz/ikirezi.html

جنوب أفريقيا
Van Schaik Boekhandel

Tel. +27 (0) 219188437
Fax. +27 (0) 866352289

vsorders@vanschaik.com
www.vanschaik.com

أوغندا
University Bookshop Makerere

Tel. +256 (0) 414543442
Fax. +256 (0) 414510504
ubm@bookshop.mak.ac.ug

مجهورية تنزانيا املتحدة
MAK Solutions Ltd

Tel. +255 (0) 687014501
kripa@maktanzania.com

زامبيا
Gadsden Books

Tel. +26 (0) 977841643
Fax. +26 (0) 211290326

gadsden@zamnet.zm

الشرق األدىن
مصر

MERIC (Middle East Readers 
Information Center)

Tel. +202 (0) 
7363824/7363818

Fax. +202 (0) 7369355
order@mericonline.com
www.mericonline.com

معلومات عملية
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إيران )مجهورية إسالمية(
Kowkab

Tel. +98 (0) 2122583723
Fax. +98 (0) 2122583723

info@kkme.com
www.kkme.com

إسرائيل
Probook

Tel. +972 (0) 35257999
Fax. +972 (0) 35285397

books@probook.co.il
www.probook.co.il

لبنان
Levant Distributors

Tel. +961 (0) 1488444
Fax. +961 (0) 1510655
levant@levantgroup.com

www.levantgroup.com

آسيا واحمليط اهلادي
كمبوديا، إندونيسيا، مجهورية الو 
الدميوقراطية الشعبية، الفلبني، 

تايلند، فييت نام
Alkem Pte. Ltd

Tel. +65 (0) 62656666
Fax. +65 (0) 62617875

enquiry@alkem.com.sg
http://www.alkem.com.sg 

الصني
China Book Import Center

Tel. + 86 (0) 1068412029
cbic1@mail.cibtc.com.cn

www.cibtc.com.cn

China Educational Publications 
Import & Export Corporation 

(CEPIEC)
Tel. +86 (0) 1057933191

Fax. +86 (0) 1062014506
yifan.zhang@cepiec.com.cn

www.cepiec.com.cn

China National Publications 
Import & Export Corporation 

(CNPIEC)
Tel. +86 (0) 1065866990

Fax. +86 (0) 1065067100 
yanglan@cnpiec.com.cn 

http://www.cnpeak.com 

China, Hong Kong SAR
iCaves Limited

Tel. +852 (0) 25727228
Fax. +852 (0) 25758822

ICaves.enquiry@igroupnet.com 
سنغفورة وماليزيا

PMS Publishers Services Pte Ltd
Tel. +65 (0) 62565166

Fax. +65 (0) 62530008
info@pms.com.sg 

http://www.pms.com.sg 

أوسيانيا
Co Info Pty Ltd

Tel. +613 (0)  92107777
Fax. +613 (0)  92107788

enquiries@coinfo.com.au 

www.coinfo.com.au 

Polyspring Enterprises
Tel. +852 (0) 25420245

anniesot@polyspring.com.hk

شمال أمريكا
الواليات املتحدة األمريكية

Rowman & Littlefield / Bernan
Tel: 1 (717) 794-3800
fax: 1 (717) 794-3803

orders@rowman.com
www.rowman.com/bernan

mailto:orders%40rowman.com?subject=
http://www.rowman.com/bernan
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العمل االسرتاتيجي 
للمنظمة

تدعم أنشطة النشر التي تقوم بها املنظمة األولويات احملددة في إطارها 
االستراتيجي، والتي تعالج التحديات العاملية الرئيسية. وتستكشف هذه املجموعة 

من الكتيبات األهداف االستراتيجية اخلمسة التي تكمن في صميم عمل املنظمة.

املساعدة يف القضاء على 
اجلوع وسوء التغذية

أغذية وزراعة 
مستدامني

تدعم منظمة األغذية والزراعة البلدان في 
وضع وتنفيذ استجابات شاملة لعدة قطاعات 

في مجال السياسات من أجل القضاء على 
اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية 

بجميع أشكاله، وإنشاء آليات لإلدارة الشاملة 
لضمان االتساق بني البرامج وبناء القدرات من 

أجل اتخاذ قرارات أفضل.

تشمل رؤية املنظمة عاملًا يكون فيه الغذاء مغذيًا 
ومتاحًا للجميع الوصول إليه، وحيث تدار 
املوارد الطبيعية للحفاظ على وظائف النظم 
اإليكولوجية ودعم االحتياجات البشرية. 

وتساعد املنظمة البلدان على مواءمة سياساتها 
مع التنمية املستدامة لعام 2030، وتشجع 

االنتقال إلى ممارسات زراعية مستدامة وقادرة 
على التكيف مع تغير املناخ.

تعترب األهداف السبعة عرش للتنمية 
املستدامة الواردة يف خطة التنمية 

املستدامة لعام 2030 مجموعة من 
األولويات العاملية التي تبنتها الدول يف شهر 

سبتمرب/أيلول 2015 لوضع نهاية للفقر 
والجوع وتحقيق استدامة املوارد الطبيعية 

عىل كوكبنا وضامن الرخاء للجميع. 

يتخلل الغذاء والزراعة كافة جوانب 
أهداف التنمية املستدامة وتكمن يف صميم 

خطة التنمية املستدامة لعام 2030. 

ومن خالل نهج متكامل كان يهدف إىل 
التعامل مع األسباب الجذرية للفقر 
والجوع، واإلدارة املستدامة للموارد 

الطبيعية وعدم ترك أحد يتخلف عن 
الركب، فإن العمل االسرتاتيجي ملنظمة 

األغذية والزراعة يتامىش بصورة كبرية مع 
أهداف التنمية املستدامة. 

وتعد خربتنا التقنية واسعة النطاق، إىل 
جانب خربتنا الطويلة يف العمل مع رشكاء 

التنمية واملهارات الفريدة التي نتمتع 
بها يف األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة 

)االجتامعية واالقتصادية والبيئية( تؤهل 
منظمة األغذية والزراعة ألن تكون حليفا 

مثينا للدول يف تنفيذ ومتابعة أهداف 
التنمية املستدامة. 

وملعرفة املزيد، يرجى الرجوع إىل موقعنا 
بشأن عمل املنظمة فيام يتعلق بأهداف 

التنمية املستدامة. ويتم تحديث تلك 
الصفحة بصورة مستمرة بأحدث التطورات 

التي تتعلق باألغذية والزراعة يف خطة 
التنمية املستدامة لعام 2030. 

معلومات عملية

http://www.fao.org/3/a-i6431a.pdf
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احلد من الفقر يف الريف

أنظمة غذائية شاملة 
وكفؤة

تساعد املنظمة البلدان على الوصول إلى األسواق 
العاملية وحتقيق املعايير الدولية لسالمة األغذية. 
كما تساعد احلكومات على حتسني االستثمارات 

في النظم الزراعية والغذائية، وتعزز القدرات 
التقنية ألصحاب املصلحة على امتداد سلسلة 
قيمة األغذية الزراعية، وحتّسن استدامة هذه 

السالسل وكفاءتها وشموليتها.

يشكل الفقر أحد أكبر العقبات التي تواجه 
التنمية البشرية والنمو االقتصادي. وإدراكًا 
للطيف املتنوع من األسر الريفية الفقيرة، 

تقترح املنظمة نهجًا واسعًا باستراتيجيات 
متباينة ملساعدة فقراء الريف على االنتقال من 

املستويات املنخفضة للعمالة واإلنتاجية إلى 
ظروف عمل محسنة.

تعزز املنظمة القدرات الوطنية واحمللية للحد 
من مخاطر وآثار األخطار الطبيعية واملناخية 

والتهديدات للسلسلة الغذائية والنزاعات 
واألزمات املمتدة، كما تعزز قدرة سبل كسب 
العيش الزراعية على الصمود. ويركز عملها 

على ثالثة أنواع رئيسية من الصدمات: 
األخطار الطبيعية وأزمات السلسلة الغذائية 

والصراعات العنيفة واألزمات املمتدة.

زيادة قدرة ُسبل كسب العيش 

متثل األولويات الرئيسية اخلمسة، أو  
األهداف االستراتيجية ملنظمة األغذية 

والزراعة، املجاالت األساسية لعملنا املتعلق 
بدعم الدول األعضاء للقيام بالقضاء على 

اجلوع وسوء التغذية والفقر في العالم 
بصورة مستدامة. 

  2017 روما، 
250 ملم  × 200  

الطلب. حتت  متوفر  السعر 
والفرنسية  واإلجنليزية  بالعربية  متوفر 

والروسية والصينية  واإلسبانية 

إننا ملتزمون بدعم الدول في تنفيذ خطة 
التنمية املستدامة لعام 2030

املساعدة في القضاء على اجلوع 
وانعدام األمن الغذائي وسوء 

التغذية

خفض الفقر في املناطق الريفية

بناء أنظمة زراعية وغذائية 
شاملة وفعالة

جعل الزراعة واحلراجة ومصايد 
األسماك أكثر إنتاجية واستدامة

زيادة قدرة سبل املعيشة على 
الصمود أمام التهديدات واألزمات 

http://www.fao.org/3/a-i6835a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6627a.pdf
http://www.fao.org/3/i6463a.pdf
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