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خوسيه غرازيانو دا سيلفا،
مدير عام منظمة األغذية والزراعة.

تركز منظمة األغذية والزراعة على بناء نظم غذائية مستدامة توفر الغذاء

المغذي والصحي الذي يتمكن الجميع من الحصول عليه في البيئات الريفية

والحضرية على حد سواء. ومن بين المجاالت الرئيسية لعمل المنظمة في إطار

شراكة مرفق البيئة العالمية، مساعدة البلدان على تغيير نظمها الغذائية بغرض

تحسين وضع األرض، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وبناء قدرتها على التكيف

مع آثار تغير المناخ والتعافي منها، مع توفير نظام غذائي صحي ومغذي للجميع.
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مقدمة

الناس والكوكب
الهدف من مشروعات منظمة األغذية والزراعة ومرفق البيئة العالمية هو اإلنسان

في المقام األول. يقوم المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة وصائدو األسماك
والحراجون والرعاة والشعوب األصلية بوظيفة مديري الموارد الطبيعية ورعاة

البيئة. ال بد أن يكون الريفيون في كل بلد، بما في ذلك البلدان الجزرية
الصغيرة النامية، وأقل البلدان نموا، والبلدان متوسطة الدخل، نواة التغييرات
التحويلية، حيث يشكل سكان الريف نحو 80 بالمئة من فقراء العالم، رغم أنهم

ينتجون ثالثة أرباع الغذاء العالمي، مع ضمان استمرار البيئة الطبيعية في
إنتاج الغذاء سنة تلو األخرى. تسعى مشروعات منظمة األغذية والزراعة ومرفق
البيئة العالمية، التي تستند إلى فرضية وجوب إشراك المجتمعات المحلية في

عملية صنع القرار، إلى تزويد سكان الريف بفرص أكثر عدالة للوصول إلى األسواق
والموارد. وفي النهاية يظل الهدف هو تمكين مئات الماليين من األسر المزارعة

من الحفاظ على ممارسات اإلنتاج التي تتبعها وضمان وصولهم إلى سالسل القيمة.
سيتحقق هذا الهدف عن طريق تشكيل ائتالفات جديدة للعمل مع المؤسسات الخاصة

والحكومات والمجتمع المدني. إضافة إلى ذلك، يتيح الجمع بين المعرفة التقليدية
واالبتكارات التقنية والحلول القائمة على األنظمة الجديدة إمكانية إحداث

التغييرات التحويلية المطلوبة لضمان حصول كل إنسان على التغذية المناسبة،
ومواجهة تغير المناخ بطريقة فعالة، والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية

األراضي والموارد المائية.

تقدم الشراكة القائمة بين منظمة األغذية والزراعة ومرفق البيئة

العالمية الدعم للبلدان لتنفيذ جهودها الرامية إلى معا لجة األسباب

الجذرية للفقر والتدهور البيئي. وتركز هذه الشراكة عملها على

خمسة محاور رئيسية وهي: التنوع البيولوجي وتغير المناخ

وتدهور األراضي والمياه الدولية والمواد الكيميائية.

وبهذه الطريقة، ال يتوقف دور الشراكة عند مجرد الحفاظ على

الموارد الطبيعية وتهيئة الظروف لالستخدام المستدام لهذه

الموارد، وسيلبي هذا النهج احتياجات األجيال الحالية والمستقبلية

وذلك من خالل ضمان ربحية اإلنتاج وحماية صحة البيئة وتعزيز

العدالة االجتماعية واالقتصادية. ولقد استجابت الشراكة بين

المنظمة والمرفق لدعوة خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي

تقر بضرورة تناول قضايا البيئة واألمن الغذائي وسبل المعيشة معا،

وكذلك يجب أن تضع أي إجراءات متخذة في االعتبار األبعاد الثالثة

للتنمية المستدامة، وهي البعد االجتماعي واالقتصادي والبيئي.

باإلضافة إلى ذلك، سيتمحور التركيز المستقبلي للشراكة بين

المنظمة والمرفق في ثالثة من برامج األثر الرئيسية وهي: النظم

واستخدام األراضي واستعادتها والمدن المستدامة واإلدارة

الغذائية المستدامة للغابات.

بحسب تقديرات منظمة األغذية والزراعة، بحلول علم 2050 يلزم أن

تنتج النظم الغذائية والزراعية أغذية أكثر بنسبة 50 بالمئة

إلطعام جميع سكان العالم المقدر عددهم بما يقارب 10 مليار شخص.

ولتحقيق هذه الزيادة في اإلنتاج دون إلحاق أي أضرار بالبيئة

والنظم اإليكولوجية، سيكون من الضروري تغيير النظم الغذائية

وتحويلها إلى أنماط استهالك وإنتاج أكثر استدامة. وال بد كذلك من

أن تكون طريقة زراعة المواد الغذائية وتخزينها ونقلها وتداولها

وتسويقها واستهالكها أكثر عدالة وكفاءة واستدامة.

ويمكن أن يعكس االنتقال إلى الزراعة المستدامة االتجاهات التي

أدت إلى سوء إدارة األراضي وتدهور جميع الموارد الطبيعية. ومن

خالل اإلدارة المستدامة للنظم اإليكولوجية البرية وكذلك تلك

الخاصة بالمياه العذبة ومياه البحار، يمكن أن يسهم قطاع الزراعة

في تقديم خدمات حيوية للنظام اإليكولوجي، ومنها على سبيل المثال

ال الحصر: الحفاظ على جودة المياه، وتدوير العناصر المغذية في

التربة، وتكوين التربة وإعادة تأهيلها، والسيطرة على تآكل

التربة، وعزل الكربون، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات

والصدمات، وتوفير الموائل لألنواع البرية، ومكافحة اآلفات

البيولوجية والتلقيح.
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من بين أكبر التحديات التي نواجههامقدمة

هذه األيام، كيف نوفر طعام يكفي جميع

سكان األرض دون تدهور موارد األرض

والموارد المائية، وتآكل التنوع

البيولوجي والتسبب في تغير المناخ. 

دالالت الضغوط والتوترات
ثلث تربة العا لم متدهورة. ويعاني 30 با لمئة تقريبا من األرصدة

السمكية من الصيد المفرط. يستمر تحويل الغابات إلى استخدامات
أخرى لألراضي. قطاع الغذاء مسؤول اليوم عن 30 با لمئة من إجما لي

استهالك الطاقة في العا لم. بحلول عام 2025، قد يعيش ما يقرب من
ملياري شخص في بلدان أو مناطق تعاني من ندرة تامة في المياه.

لقد نجحت النظم الغذائية والزراعية العا لمية في إطعام عدد

أكبر من البشر أكثر من أي وقت مضى، حيث تزود تلك النظم

األسواق العالمية بكميات كبيرة من السلع األساسية، إال أن هذه

النظم اآلن عند مفترق طرق. فبالرغم من إنتاج المزيد من

الطعام، فال يزال هناك 815 مليون شخص يعانون من الجوع، إذ

يعاني ملياري شخص من نقص المغذيات الدقيقة، بينما يعاني 40

بالمئة من السكان فوق سن الثامنة عشر من مشكلة زيادة الوزن.

واألهم من ذلك، تتعرض الموارد الطبيعية التي توفر األساس لنظم

األغذية والزراعة لضغط شديد، وتحديدا مع تدهور ثلث األراضي

الزراعية في العالم. وتجدر اإلشارة إلى أن الزراعة تسحب 70 با لمئة

من المياه العذبة، وإنتاج الغذاء هو المسؤول عن ثالثة أرباع

الخسائر في التنوع البيولوجي الزراعي. كما يعد قطاع الغذاء مسؤوال

عن 29 بالمئة من انبعاثات غازات االحتباس الحراري العالمية.

تهدد النظم الزراعية غير المستدامة وتغير العادات الغذائية

التنوع البيولوجي العالمي، حيث يتسبب تدهور األراضي والتلوث

واألنواع التوسعية الدخيلة وتدمير الموائل الطبيعية وتحمض

المحيطات في انقراض األنواع وتآكل التنوع العا لمية بداخل تلك

األنواع مما يؤدي إلى إجهاد النظم اإليكولوجية بأكملها على نحو

يتجاوز في كثير من األحيان قدرتها على التكيف. عندما تعتمد النظم

الزراعية على عدد صغير من المحاصيل وأنواعها بجانب اعتمادها على

أنواع وسالالت حيوانية محدودة، ستتعرض هذه النظم للمخاطر، وقد

 

 ينتهي األمر بتهديد األمن الغذائي العالمي والتغذية.

لقد أصبحت تركيبة إجهاد النظام اإليكولوجي والتنافس المتزايد 

على الموارد الطبيعية وعدم أمن الحيازة من الشواغل العا لمية

الرئيسية. ويعيش أكثر من 780 مليون شخص حا ليا في فقر مدقع،

ويعيش معظمهم في بلدان تعتبر هشة أو ضعيفة بيئيا أو كليهما.

تؤدي اإلمكانية المحدودة لوصول سكان الريف إلى األراضي

والموارد الطبيعية األخرى وتزايد أعداد األزمات والصراعات

والكوارث التي ينتج الكثير منها عن تغير المناخ إلى تهديد

التماسك االجتماعي والتقاليد الثقافية لسكان الريف. وقد وصلت

الهجرة تحت وطأة العوز هذه األيام إلى مستويات لم تشهدها منذ

أكثر من 70 عاما. 
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حافظة مشروعات منظمة
األغذية والزراعة

ومرفق البيئة العا لمية
حسب المنطقة

حافظة مشروعات منظمة
األغذية والزراعة

ومرفق البيئة العالمية
حسب مجال التركيز

على المستوى العالمي وبين األقاليم

أوروبا ووسط آسيا

آسيا والمحيط الهادئ

أفريقيا

%31

%24

%19

%11

%8

%7

الشرق األدنى

أمريكا الالتينية والكاريبي

التنوع البيولوجي

تغير المناخ

تدهور األراضي

المياه الدولية

الملوثات العضوية الثابتة

 اإلدارة المستدامة
للغابات وآلية التحفيز

%33

%27

%14

%11

%8

%7
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منظمة األغذية والزراعة ومرفق البيئة
العالمية: شركاء في ميدان العمل

تتطور العالقة بين منظمة األغذية والزراعة ومرفق البيئة

العا لمية منذ أكثر من عقدين، حتى أصبحت الشراكة بينهما اليوم

معروفة على نطاق واسع بأنها رائدا في تناول الصلة الحرجة بين

البيئة والزراعة. وتظهر جدوى وفعا لية هذه الشراكة الفريدة من

نوعها في دعم البلدان في تنفيذ جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف

التنمية الوطنية وتلبية أهداف التنمية المستدامة. وقد ساهمت

الشراكة بين المنظمة والمرفق في الجهود الوطنية التي تسعى إلى

مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في ضمان وصول الجميع إلى كميات

كافية من الغذاء اآلمن والمغذي، وتمكين الجميع من التكيف مع

آثار تغير المناخ.

لقد أصبحت منظمة األغذية والزراعة عضوا كامل العضوية في مرفق

البيئة العا لمية في عام 2006. وعلى مدار االثنتي عشر سنة

الماضية، ساعدت الشراكة بين المنظمة والمرفق على تنفيذ ما يزيد

عن 120 مشروعا في أكثر من 180 دولة عبر القارات، واستفاد من

هذه المشروعات ما يزيد عن 4.6 مليون شخص (ذكور وإناث) ووفرت

أكثر من 350 ألف فرصة عمل في المجتمعات الريفية، وحافظت على

التنوع البيولوجي في 189 نظام من النظم اإليكولوجية البحرية

الهشة، وأنقذت نحو ألف صنف من المحاصيل وألف نوع من الحيوانات

والسالالت من االنقراض. واألهم من ذلك، شاركت الشعوب األصلية

والمجتمعات المحلية مشاركة فعا لة في 90 مشروعا من هذه

المشروعات في تصميم المشروع وتنفيذه.

في أبريل 2018، قدرت قيمة حافظة مشروعات منظمة األغذية

والزراعة ومرفق البيئة العالمية بمبلغ 732 مليون دوالر أمريكي.

تساعد المنظمة البلدان األعضاء في تحديد المشروعات المؤهلة

للحصول على تمويل المرفق وتطويرها وتنفيذها. وتشارك الحكومات

والوكاالت التعاونية والجهات المانحة ثنائية األطراف والمؤسسات

الما لية الدولية ومنظمة األغذية والزراعة في تمويل هذه

المشروعات.

منظمة األغذية والزراعةمرفق البيئة العا لمية
تأسس عام 1991، ويعمل المرفق على التصدي ألصعب المشكالت

البيئية العا لمية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ
وتدهور األراضي واستخدام الكيماويات والمياه الدولية. تتألف
شراكة المرفق في الوقت الحالي من 18 وكالة و183 دولة.

تأسست عام 1945، وتتمثل رؤية المنظمة في عا لم خا لي من الجوع
وسوء التغذية، عا لم تساهم فيه األغذية والزراعة في تحسين مستوى

معيشة الجميع  وال سيما الفقراء، وذلك بطريقة مستدامة بيئيا
واجتماعيا واقتصاديا. تتضمن عضوية منظمة األغذية والزراعة

حا ليا 194 دولة عضو، وعضوين منتسبين، ومنظمة واحدة عضو، وهي
االتحاد األوروبي. وتعمل المنظمة في أكثر من 130 دولة. 



من النظم اإليكولوجية
البحرية الهشة

طنا من المواد الكيميائية
والنفايات الخطرة

تحسين إدارة األراضي التالية:

الحد من انبعاثات

مليون طن من
مكافئ ثاني

532

6859

إدارة أكثر من

هكتار من المياه
السطحية والجوفية

2000

189

مليون هكتار
من المناطق المحمية

مليون هكتار
من األراضي الزراعية

11.512

CO₂ CO₂

CO₂ CO₂

تمثل هذه األعداد مجموع األرقام الواردة في تقارير فرق إدارة أكثر من ١٢٠ مشروع، لذا من المتوقع وجود اختالفات طفيفة*

 اآلمن من
 التخلص

حماية

الحفاظ على

 نوًعا من أهم النباتات األصلية العالمية 821
والمحاصيل التقليدية والسالالت الحيوانية

إدارة مستدامة
أكسيد الكربون



مشروعا بمشاركة إيجابية
من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

مليار دوالر أمريكي
في التمويل المشترك

مليون دوالر أمريكي في
صورة منح يقدمها مرفق 

البيئة العالمية

3.7

732

187123
90

4.6

350

دولةمشروعا

منظمة األغذية والزراعة ومرفق البيئة العالمية: التأثير في أرقام*

مليون شخص
(ذكور وإناث)

ألف فرصة عمل
لفقراء الريف

إفادة

توفير 
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يعد تقليل األثر البيئي للزراعة من خالل الممارسات المستدامة

ونهج المناظر البرية أو البحرية الطبيعية من األولويات

رغم أن القطاعات الزراعية هي المستخدم الرئيسي للتنوع

البيولوجي الذي قد يؤثر على البيئة، إال أنها قادرة على

المساهمة في حمايتها، وتتمكن هذه القطاعات معا من إدارة أكبر

المناطق البرية ومناطق المياه العذبة والمالحة على األرض. وإذا

أديرت هذه القطاعات إدارة مستدامة، فيمكن أن تساهم في أهم

وظائف النظام اإليكولوجي، والتي تشمل على سبيل المثال، الحفاظ

على جودة المياه وتدوير المغذيات وتكون التربة وإحيائها

والسيطرة على تآكلها واحتجاز الكربون والتكيف والقدرة على

الصمود وتوفير الموائل لألنواع البرية والمكافحة البيولوجية

لآلفات والتلقيح. وحتى يمكن تأمين النظم اإليكولوجية الصحية

لتوفير األمن الغذائي والتغذية للجميع، من المهم وضع نهج مثل

نهج النظم اإليكولوجية وعلم البيئة الزراعية، وكذلك تصميم

أدوات القتراح رؤية مشتركة للقطاعات الزراعية وتعزيز التآزر

بين القطاعات لجعل القطاعات الزراعية أكثر إنتاجية واستدامة.



إطعام البشر وحماية الكوكب
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 الرسائل األساسية
تربط الزراعة واألغذية المستدامة بين البشر والكوكب وتتطلب

 إجراءات تحويلية للتصدي لألسباب الجذرية للتدهور البيئي والجوع والفقر

تعد خدمات البيئة والتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية أساسية لتحقيق

األمن الغذائي والتغذية. وتعتبر إدارة الموارد الطبيعية وتعميم التنوع

البيولوجي عبر القطاعات الزراعية أساس لتحقيق الزراعة المستدامة



إننا نتصور أنظمة جديدة لالبتكار والتمويل تجمع بين قوة البحث

والتعليم من جهة، وطاقة األعمال والمشروعات من جهة أخرى، ويجب

أن يتم ذلك عن طريق منصات جديدة وابتكارية ومؤسسات انتقالية

وسياسة تحفيزية وتسخير استثمارات ضخمة للغرض ذاته. وبهذه

يمكن تحقيق زيادة في إنتاج الغذاء بنسبة 50 بالمئة لضمان

األمن الغذائي لما يقرب من ١٠ مليار شخص، وهو إجمالي عدد سكان

العالم المتوقع في 2050، دون إلحاق مزيد من الضرر بالبيئة عن

طريق تحويل األنظمة الغذائية واتباع الممارسات الزراعية

المستدامة. وهذا أمر ضروري لإلنتاج المستدام لغذاء مغذي

للتمكن من مواجهة التحديات، مثل تغير المناخ وتزايد أعداد

السكان مع تغير أنظمتهم الغذائية. يعتبر الحفاظ على التنوع

البيولوجي في النظم اإليكولوجية الزراعية أمرا بالغ األهمية

الطريقة، يمكننا إطالق العنان لقدراتنا وإمكانات الماليين من

أسر المزارعين وصائدي األسماك والجهات الفاعلة في سالسل القيمة

في العالم من أجل وقف تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي

واستعادة أرضنا والمناظر البحرية وإنتاج غذاء مغذي للجميع.

إلنتاج الغذاء والحفاظ على األسس اإليكولوجية الالزمة

الستدامة الحياة وسبل المعيشة الريفية. وال يمكن تحقيق أهداف

التنمية المستدامة دون االستخدام المستدام للموارد الطبيعية

والتنوع البيولوجي. ولتيسير تعميم التنوع البيولوجي ينبغي

توافر الحوكمة الرشيدة واألطر التمكينية وحوافز اإلشراف،

والبد كذلك من اتخاذ إجراءات منظمة ومترابطة للحفاظ على

التنوع البيولوجي واستخدامه بطريقة مستدامة وإدارته واستعادته

عبر القطاعات الزراعية وعلى كافة المستويات.



تقدير أهمية مهندسي الطبيعة

يتمثل الهدف األساسي من برنامج نظم التراث الزراعي ذات

األهمية العالمية في تحديد وحماية النظم الزراعية التقليدية

المهمة ذات الجمال المتميز والتنوع البيولوجي الزراعي الكبير.

أسماك التونة والتنوع البيولوجي وأعالي البحار

العمل على تعزيز الموارد المستدامة لمصائد أسماك

التونة والحفاظ على التنوع البيولوجي في المناطق

البحرية التي ال تخضع ألي والية وطنية.

إدارة النظم اإليكولوجية البحرية في خليج البنغال

إدارة الغابات واألراضي بشكل مستدام في جمهورية قيرغيزستان

التكيف مع تغير المناخ واألمن الغذائي في المناطق الريفية في مالي

بناء المرونة في هايتي المنكوبة بالكوارث 

حماية التنوع البيولوجي في جبال اإلكوادور

تقاسم المعرفة لعكس اتجاه تدهور األراضي في أنغوال

التعامل مع المبيدات الحشرية والملوثات في أوروبا وآسيا الوسطى

االستجابة لتقلب المناخ وتغيره في الهند 

األثر في مختلف أنحاء العالم
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إطعام البشر وحماية الكوكب

 ُنظم التراث الزراعي ذات األهمية العالمية هي المناظر الطبيعية ذات الجمال المتميز

 والتنوع البيولوجي الزراعي الكبير، وُتساهم هذه الُنظم في القدرة على التكيف مع

 الُنظم اإليكولوجية، كما أنها تمثل جزًءا قيًما من تراثنا الثقافي. ُصمم برنامج ُنظم التراث

 الزراعي ذات األهمية العالمية في عام 2002 كمبادرة شراكة عالمية استضافتها منظمة

 األغذية والزراعة بهدف تحديد النظم الزراعية التقليدية الجديرة بالمالحظة وحمايتها.

 وبفضل التفاعل بين الزراعة والثقافة واإلدارة المستدامة للموارد البشرية، تمكنت هذه

 الُنظم من االستمرار وحافظت عليها األجيال جيال بعد جيل. وتنتج هذه التفاعالت

 المعقدة عن اتباع نهج شامل للتنمية الزراعية والذي يقوم على عالقة متناسقة بين

 احتياجات البشر والحفاظ على الطبيعة. إضاًفة إلى ذلك، فإنه من خالل مشروع مرفق

 البيئة العالمية الذي بدأ تنفيذه في 2008 بعنوان "حفظ نظم التراث الزراعي ذات

 األهمية العالمية وإدارتها التكيفية" وضعت منظمة األغذية والزراعة آلية تهدف إلى

 زيادة الزخم لتلك الُنظم لتحقيق مزيد من األثر واالنتقال من مرحلة وضع المفاهيم إلى

مجموعة من األنشطة العمليةا.ا

 في الوقت الحالي، هناك 50
 موقع مخصص لهذا الغرض في

20 دولة حول العالم

 تقدير أهمية
 مهندسي

الطبيعة
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تشير التقديرات إلى وصول قيمة خدمات حماية
النظم اإليكولوجية إلى ما يقرب من 240 مليار

دوالر أمريكي خالل الخمسة وعشرين سنة القادمة.
 

 ينظر صائدو األسماك إلى
 ما قاموا بصيده طوال اليوم

في خليج البنغال
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يعيش حوالي 400 مليون شخص في منطقة خليج

البنغال؛ وتعيش الغالبية العظمى منهم عند مستوى

خط الفقر أو دونه ويعتمدون على خليج البنغال

كمصدر لطعامهم وسبل معيشتهم، لذلك فإن استمرار

تدهور الموارد الساحلية والبحرية في الخليج

سيكون له تأثيرا كبيرا على جودة الحياة وآفاق

النمو االقتصادي في هذه المجتمعات الفقيرة.

تم تصميم مشروع "اإلدارة المستدامة للنظام

اإليكولوجي البحري الكبير في خليج البنغال"، وهو أحد

المشروعات المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة

ومرفق البيئة العالمية بهدف تعزيز اإلدارة اإلقليمية

للبيئة ولقطاع مصايد األسماك وذلك لتحسين صحة النظم

اإليكولوجية البحرية والساحلية والموارد الحية في

المنطقة، فضال عن تحسين أنماط حياة سكان المناطق

الساحلية. وتم تنفيذ المرحلة األولى للمشروع من هذه

المبادرة طويلة األجل من عام 2009 إلى عام 2017 في

البلدان الثمانية في خليج البنغال: (بنغالديش والهند

وإندونيسيا وماليزيا وملديف وميانمار وسريالنكا

وتايالند). وتجدر اإلشارة إلى أن المرحلة األولى

تناولت القضايا المتعلقة بالموارد البحرية العابرة

للحدود؛ بما في ذلك المصادر البرية للتلوث البحري

ومصائد األسماك الحرفية في مواجهة مصائد األسماك

التجارية وحفظ الموائل وإصالح ما لحق بها من ضرر.

ومن العوامل التي ساعدت على تنفيذ المرحلة األولى من

المشروع بنجاح، الجمع بين مجموعة كبيرة من أصحاب

المصلحة، وهم: الوكاالت الحكومية المحلية، تجار

وصائدي األسماك وأسرهم، والمنظمات غير الحكومية

المحلية البيئية واالجتماعية والثقافية، وتعاونوا

جميعا معا من خالل الشراكات االستراتيجية. وتم تشجيع

ودعم إشراك أصحاب المصلحة ومشاركتهم وتمكينهم من

خالل برامج عززت قدراتهم على تخطيط وتنفيذ تدابير

اإلدارة التي اتبعت نهج األنظمة اإليكولوجية.

يعتبر برنامج العمل االستراتيجي لإلدارة المستدامة

النظام اإليكولوجي البحري الكبير لخليج البنغال من

أهم ما يميز المرحلة األولى من المشروع، وسيتم

تنفيذه خالل المرحلة القادمة، ومن المتوقع أن يساهم

بشكل أكبر في تعزيز األمن الغذائي والحد من الفقر في

المجتمعات الساحلية في المنطقة، وسوف يساعد

االستثمار في تنفيذ هذا البرنامج وتحقيق أهدافه على

حماية خدمات النظام اإليكولوجي التي تقدر قيمتها

بنحو 240 مليار دوالر على مدار السنوات الخمس

والعشرين القادمة.



إطعام البشر وحماية الكوكب

 إدارة النظم
 اإليكولوجية البحرية

في خليج البنغال

العمل مع 8
دول في أكبر النظم اإليكولوجية

البحرية في خليج البنغال

استفادة 400
مليون شخص يعيشون

في خليج البنغال

تدريب 2230
شخص وحصولهم على

المعرفة والمهارات
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asتعتمد الكثير من مصائد األسماك والنظم اإليكولوجية 
 البحرية األكثر قيمة في العالم على المناطق البحرية

 الواقعة خارج الوالية الوطنية، والتي ُتعرف أيًضا
 بالمحيطات المشتركة أو أعالي البحار، وهناك القليل من

 الموارد التي ترتبط ارتباًطا وثيًقا بهذه المناطق، ومنها
 أسماك التونة. وتمثل هذه المجموعة من األنواع كثيرة

 االرتحال حوالي 20 بالمئة من إنتاج جميع مصائد األسماك
 الطبيعية البحرية. وفي كل عام، تقدر قيمة إنزاالت مصيد
 أسطول التونة في العالم، والذي يتكون من آالف السفن
 من أكثر من 85 دولة، بحوالي 17 مليار دوالر أمريكي كل

 عام. ومع ذلك، قد تسببت زيادة الطلب على سمك التونة
 إلى تعرض بعض األرصدة السمكية إلى الصيد الجائر. يتم
 الحصول على حوالي ثلث أرصدة التونة التجارية الرئيسية

 من مصادر تتعرض للصيد الجائر. ويشكل هذا الوضع تحدًيا
 للجهود التي تبذلها المنظمات االقليمية إلدارة مصائد
 األسماك لضمان اإلدارة المستدامة لها والحفاظ على

 التنوع البيولوجي. ويشكل الصيد غير القانوني دون إبالغ
 ودون تنظيم تهديًدا خطيًرا آخر لمصائد األسماك

 المستدامة والنظم اإليكولوجية البحرية وسبل عيش
صائدي األسماكا.ا

 يسعى مشروع حماية أسماك التونة في المناطق الواقعة
 خارج الوالية الوطنية المعروف باسم (المحيطات

 المشتركة) الذي تتشارك منظمة األغذية والزراعة مع مرفق
 البيئة العالمية في تنفيذه، بالتعاون مع عدد من

 المنظمات الشريكة، إلى تحقيق إدارة مسؤولة وفعالة
 ومستدامة لمصائد أسماك التونة والحفاظ على التنوع
 البيولوجي. ويجمع هذا المشروع، الذي يعد أكبر مشروع

 من المشروعات األربعة لبرنامج المحيطات المشتركة، بين
 عدد كبير من الشركاء العالميين واإلقليميين والوطنيين

 ومن بينهم، خمس منظمات إقليمية إلدارة مصائد
 أسماك التونة، ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية
 وممثلين من الحكومات والقطاع الخاص. وتبين النتائج
 المستقاة من عام 2017 أنه تم إحراز تقدم في تعزيز

 الحوكمة والعمل التعاوني فيما بين المنظمات االقليمية

 إلدارة مصائد أسماك التونة في قضايا مختلفة، من بينها
 على سبيل المثال، االمتثال واإلدارة القائمة على النظام

 اإليكولوجي وأجهزة تجميع األسماك واستراتيجيات
 الحصاد. وقد وضعت المنظمات االقليمية إلدارة مصائد

 أسماك التونة ووافقت على قواعد للتحكم في الصيد من
 خمس أرصدة إضافية من سمك التونة وأعربت عن التزام

 واضح بمواصلة الجهود الحالية لحين تغطية جميع
األرصدة الرئيسيةا.ا

 لتحسين قدرة البلدان األعضاء في المنظمات االقليمية
 إلدارة مصائد أسماك التونة على مكافحة الصيد غير

 القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، قام المشروع بتوجيه
 الموارد نحو بناء القدرات وإقامة الشبكات وتطوير واختبار

 أدوات مبتكرة للرصد والمراقبة والتحكم. وتشمل هذه
 األدوات نموذًجا قانونًيا لتطبيق التدابير التي تتخذها دولة

 الميناء وخيارات لتصميم برامج توثيق مصيد التونة وقائمة
 بالمراكب المصرح لها بالصيد والتي تتزامن يوميًا مع جميع
 سجالت المنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد أسماك التونة.

 وشارك حوالي 75 مسؤوال من منطقة المحيط الهادئ
 في أول برنامج تدريبي يمنح شهادات لموظفي االمتثال

 العاملين في مصائد أسماك التونة. سيتم تمديد هذا
 البرنامج التدريبي ليشمل جميع مناطق المنظمات

 اإلقليمية إلدارة مصائد أسماك التونة. ويتضح من نتائج
 األنشطة الرائدة المنفذة في فيجي وغانا أن أنظمة

 المراقبة اإللكترونية يمكن أن تكون أداة فعالة لتحسين
االمتثال في البلدان الناميةا.ا

 كما تم إحراز تقدم في معالجة الفجوات في المعلومات
 التي أعاقت اإلدارة الفعالة آلثار مصائد أسماك التونة

 على النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي. وقد أقامت
 تحاليل المصيد العرضي الدولية، التي نسقها المشروع،
 شراكات وأنماط جديدة لتقاسم البيانات. وباإلضافة إلى
 ذلك، اتخذت خطوات للحد من اآلثار الناجمة عن معدات

الصيد على األنواع المهددةا.ا
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 أسماك التونة
 والتنوع البيولوجي

وأعالي البحار

تعمل المنظمات االقليمية إلدارة
مصائد األسماك حاليا على تحسين

إدارة 19.4
مليار هكتار من المناطق

الواقعة خارج الوالية الوطنية.

جاري وضع قواعد للتحكم في

الصيد لتحسين إدارة 5
أرصدة إضافية أساسية

من سمك التونة

دانييل سودديبي، مدير السياسات، منظمة أوشن أوت كامز.

 قدمت ورش عمل مشروع حماية
 أسماك التونة في المناطق الواقعة
 خارج الوالية الوطنية المعروف باسم

 )المحيطات المشتركة( منتدى
 ومنهاًجا، لدعم زيادة الفهم بطريقة

 تفاعلية وجذابة، وهو ما ساهم
 بشكل مباشر في تحسين اإلدارة في
 منطقة شرق المحيط الهادئ والمحيط

 الهندي، وأسرع بوتيرة التحسن في
 جميع المنظمات االقليمية

إلدارة مصائد التونة
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كان لزراعة األشجار على مساحة تزيد عن 2000
هكتار من الغابات واستخدام تكنولوجيات زراعية
مبتكرة، أثرا إيجابيا على األرواح وسبل العيش.

 مجموعة من المزارعين
 يحفرون في الحقول

على أطراف الغابة
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غطت الغابات مساحات شاسعة من البالد من

جمهورية قيرغيزستان في وقت من األوقات، ولكن

اليوم أصبحت هذه الغابات مهددة، حيث إن تدهور

الغابات الحاد والمخاطر المتزايدة لالنهيارات

األرضية والتدفقات الطينية والفيضانات بسبب

تغير المناخ تؤثر بشكل مباشر على سبل عيش

المجتمعات المحلية في الغابات والجبال وحولها

في البالد، وهو ما يؤدي إلى تقويض قاعدة

الموارد الطبيعية للبالد وتنميتها االقتصادية

وتراثها الثقافي. وبالتعاون مع الوكالة

الحكومية لحماية البيئة والغابات، ووزارة

الزراعة وصناعة األغذية وتحسين األراضي،

ساعدت منظمة األغذية والزراعة في إحداث تحول

في ممارسات إدارة الغابات واألراضي من خالل

مشروع موله مرفق البيئة العالمية.

يتناول المشروع الذي بدأ تنفيذه عام 2014 والذي سيستمر

حتى 2019، األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية

لالستدامة. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز القدرة على

الصمود أمام تغير المناخ. وفي نفس الوقت، فإنه يحقق

فوائد بيئية واجتماعية اقتصادية عالمية متعددة من خالل

الحفاظ على تدفقات خدمات النظام اإليكولوجي الحيوية،

مثل العمليات التنظيمية المتعلقة بالمناخ والمياه

العذبة والتحكم في تآكل التربة وإدارة المخاطر

الطبيعية. كان لزراعة أشجار على مساحة تزيد عن 2000

هكتار من الغابات واستخدام تكنولوجيات زراعية مبتكرة

أثرا إيجابيا على األرواح وسبل العيش. وقد شجع المشروع

على اتباع نهج متكامل متعدد القطاعات، نجح في إزالة

الحواجز المتعلقة بالسياسات والمؤسسات والتكنولوجيات

والقدرات التي أعاقت اإلدارة المستدامة للغابات

واإلدارة المستدامة لألراضي. كما أن هذه الحواجز نفسها

أعاقت قدرة البالد على تفسير دور األراضي وموارد

الغابات في تحديد التوازن الوطني للكربون.
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 إدارة الغابات
 واألراضي بشكل

 مستدام في
 جمهورية

قيرغيزستان

 استفادة 9655 أسرة بعدد

26500 
امرأة ورجل

 إعادة تحريج 2100 هكتار

تحسين إدارة المراعي ل

20 ألف هكتار
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ساعد المشروع على تحسين قدرة ٤١ ألف
مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة على
التكيف مع المناخ من خالل تدابير التكيف

الزراعي على مساحة تزيد عن ١٢٣ ألف هكتار

 يقوم المزارعون ببناء
 الجدران الترابية لحماية

التربة من التآكل
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تعاني دولة مالي، التي اعتادت على مواجهة تقلبات

كبيرة في معدالت هطول األمطار، من بعض آثار تغير

المناخ األشد تطرفا. فقد شهد مناخها سنوات دون

أمطار وفترات طويلة من الجفاف على مدار الخمسين سنة

الماضية، مما أدى إلى ضعف المجتمعات الريفية وتدهور

النظم اإليكولوجية الهشة التي تعتمد عليها تلك

المجتمعات. وفي ظل السيناريوهات التي يرتفع فيها

متوسط درجة الحرارة بين 2.71 و 4.51 درجة مئوية،

فقد ينخفض إنتاج المحاصيل الزراعية في مالي بنسبة

 5.5% إضافة إلى انخفاض إنتاج العلف بنسبة %20

بحلول عام 2025. وهذا بالتأكيد سيكون له أثرا سلبيا

على المحاصيل الغذائية الرئيسية في مالي (الدخن

والذرة الرفيعة واألرز والذرة) وعلى الثروة الحيوانية،

التي تعد ثاني أهم سلعة تصدير في مالي.

اهتم واحد من مشروعات منظمة األغذية والزراعة،

المنفذ بتمويل من مرفق البيئة العالمية، بتعزيز

قدرات المزارعين في مالي للتمكن من الصمود أمام

تغير المناخ. كما اعتمد ذلك المشروع الذي تم إطالقه

في عام 2012 على شبكة موسعة من مبادرات مدرسة

المزارعين الحقلية إلدماج شواغل الصمود أمام تغير

المناخ واستراتيجياته وأدواته في قطاعات الزراعة

والغابات وتربية الماشية. ومن الجدير بالذكر أن

المشروع يرتكز على ثالث مناطق متدهورة (موبتي

وكايس وسيكاسو)، كما أنه يشمل ثالثة أنظمة إنتاج

مختلفة (الحبوب الجافة والقطن/ األرز ووالماريجاج)

في ثالثة نظم إيكولوجية مختلفة (السودانو -

الساحلية، والصحراء الساحلية).

وقد مكن هذا المشروع المزارعين من تبادل المعرفة

حول كيفية تنويع اإلنتاج، وتحسين صحة التربة

والخصوبة فضال عن كيفية تحديد مدى تحمل األنواع

المختلفة لدرجات الحرارة وهطول األمطار، واختيار

البذور واألصناف األكثر قدرة على الصمود. ومن خالل

تدابير التكيف الزراعي التي نفذت على مساحة تتجاوز 123

ألف هكتار، فقد ساعد المشروع على تحسين قدرة 41

ألف مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع

تغير المناخ. وقد شهد المشروع إحداث زيادات في

متوسط إنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة تتراوح بين 14

بالمئة و77 بالمئة فيما يتعلق بالذرة الرفيعة والدخن

واألرز والذرة والسمسم والقطن. وأشارت التقارير

إلى زيادة محصول بذور الذرة الرفيعة بنسبة 97 بالمئة. 
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 التكيف مع المناخ
 واألمن الغذائي

 في المناطق
الريفية في مالي

 تدريب

 23 ألف مزارع من أصحاب
الحيازات الصغيرة على الممارسات

الزراعية الذكية مناخيا

اعتماد 242
قرية الستخدام البذور المحسنة

إنشاء

4 مناطق للحراجة الزراعية،
أنشئت النساء معظمها
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بعد مرور ثماني سنوات على الزلزال الذي أسفر عن مقتل

مئات اآلالف من األشخاص وتشريد الماليين ونزوحهم، ال

تزال هايتي تعاني من آثار الكوارث الطبيعية. فلم يتسبب

إعصار ساندي (2012) وإعصار ماثيو (2016) وجفاف النينيو

(2015) فقط في عرقلة جهود إعادة البناء بعد الزلزال،

بل أدى كذلك إلى زيادة تعقيد المشكلة. وفي عام 2017،

قدر عدد األشخاص الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية

عاجلة بنحو 2.1 مليون شخص. وقد تسبب إعصار ماثيو

تحديدا في إلحاق أضرار كبيرة بإنتاج المحاصيل الزراعية

والثروة الحيوانية ومصائد األسماك التي تشكل األساس

لمعيشة ثلثي السكان.

تم تصميم مشروع "تعزيز القدرة على الصمود أمام تغير

المناخ والحد من مخاطر الكوارث على الزراعة لتحسين

األمن الغذائي في هايتي بعد الزلزال" وهو أحد

المشروعات المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة

ومرفق البيئة العالمية بهدف مساعدة المزارعين على

إنتاج مزيد من الغذاء وزيادة دخولهم وتحسين قدرة

سبل معيشتهم على الصمود في مواجهة الكوارث. تم

استحداث ممارسات مستدامة ومقاومة للمناخ، مثل زراعة

أصناف المحاصيل األساسية التي تتحمل الجفاف

والحراجة الزراعية والممارسات الزراعية المحافظة

وزراعة األراضي والزراعة في خطوط كنتورية و الزراعة

على المنحدرات وأيدها المزارعون الذين يستخدمون نهج

مدرسة المزارعين الحقلية، باإلضافة إلى تقنيات

اتصال إبتكارية أخرى.

وبحلول عام 2017، وصل المشروع إلى 5 آالف أسرة ونجح

في تشجيع إقرار الممارسات الزراعية المحافظة وزراعة

البيسيبا، أحد أصناف فاصوليا الليما المحلية التي

تتحمل الجفاف. أصبح حوالي 150 من المزارعين

الرئيسيين يشاركون في أعمال االرشاد الزراعي ؛ وتم

إنشاء وتجهيز 12 مجموعة منتجة للبذور الحرفية ؛ وتم

توزيع 256 طنا من أصناف المحاصيل المقاومة للمناخ و

1.7 مليون من قطع البطاطا والكسافا. وتم زرع 346000

شتلة من أشجار الفاكهة واألشجار. كما أنشأ المشروع

130 مزرعة نموذجية مكيفة محليا تركز على اإلنتاج

الزراعي الذكي مناخيا و 20 نظاما غذائيا مبتكرا

لألنظمة الزراعية التكيفية المبتكرة.

على مستوى السياسة العامة، تم إعداد ملخص تقني

حول ممارسات التكيف مع تغير المناخ وإدارة مخاطر

الكوارث؛ وتم تنقيح وتحديث خطة العمل الوطنية

للتكيف مع تغير المناخ في هايتي؛ وتم تقديم

المساعدة التقنية إلنشاء إدارة معنية بتغير

المناخ؛ وتم وضع 10 خطط إلدارة مخاطر الكوارث

المجتمعية وتحقق المتلقون من صحتها. وقد دعم

المشروع المزارعين ومكنهم من الحصول على المعرفة

الالزمة لتحسين إنتاج المحاصيل البستانية في

السوق وغيرها من المحاصيل األساسية القادرة على

التكيف مع تغير المناخ. وقد أدى النهج الشامل

المعتمد في هايتي إلى تحسين األمن الغذائي وزيادة

مرونة سبل المعيشة لألسر وحماية البيئة.
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 بناء القدرة على
 الصمود في هايتي

المنكوبة بالكوارث

 زراعة

346 ألف من شتالت
الفاكهة وأشجار الغابات

 توزيع

256 طنا من أصناف
المحاصيل المقاومة للمناخ و 1.7

مليون من حصاد البطاطا والكسافا
على األسر الهايتية

 وصل المشروع إلى 5 آالف
أسرة معيشية ونجح في تعزيز

إقرار الزراعة المحافظة على
البيئة وزراعة البيسيبا، أحد

أصناف فاصوليا الليما المحلية
التي تتحمل الجفاف
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ماريا إنغا، أحد المستفيدين

نحن سعداء حقا بالسماح لنا بالتعلم من هذه
التجربة. حتى اآلن، قمنا بإنتاج مالبس من صوف
األغنام والالما واأللبكة، لذلك ستكون هذه هي

المرة األولى التي نجرب اإلنتاج بصوف الفيكونيا.
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orوتعد اإلكوادور أحد أكثر بلدان العالم التي تتمتع بتنوع

بيولوجي حيث يوجد بها تنوع مذهل من النظم اإليكولوجية

والفصائل في إقليم صغير نسبيا، إال أن البلد تواجه مشكالت

بيئية خطيرة تؤدي إلى تدمير النظم اإليكولوجية الطبيعية، لذا

ال تزال اإلدارة المستدامة للتنوع البيولوجي والموارد

الطبيعية أولوية استراتيجية لإلكوادور التي يمنح دستورها

للطبيعة حقوقا غير قابلة للتصرف أو النزاع.

يعمل مشروع إدارة المواد الطبيعية لجبل تشيمبورازو على

الحفاظ على جبل تشيمبورازو وإدارة التنوع البيولوجي للنظم

اإليكولوجية للجبل وإدارتها لتحسين سبل العيش. ويأتي هذا

البرنامج الذي يعزز تحسين إدارة الموارد الطبيعية

المستدامة كثمرة للجهود المشتركة بين منظمة األغذية

والزراعة ومرفق البيئة العالمية ووزارة البيئة ومجلس

تشيمبورازو اإلقليمي وغيرهم من الشركاء الوطنيين. ويتمثل

الهدف األساسي من البرنامج في إعادة تأسيس التنوع

البيولوجي الزراعي واستخدامه على نحو مستدام في النظم

اإليكولوجية والتنوع البيولوجي وتحقيق األمن الغذائي

للسكان المحليين األصليين الذين يعتمدون على النظم

اإليكولوجية لجبل تشيمبورازو، وقد تبنى المشروع نهجا حديثا

إلدارة التجمعات المائية.

باإلضافة إلى ذلك، تتضمن الجوانب المهمة لهذا المشروع

التركيز على العمل مع المجتمعات المحلية لوضع خمس خطط

إلدارة التجمعات المائية التي تعتمد على معرفة المجتمعات

المحلية واحتياجاتها.

كما أن المشروع الذي يؤثر مباشرة على 5000 أسرة في

محيط يبلغ حوالي 114 ألف هيكتار، يساهم في دعم

السياسات واألنظمة واألطر القانونية لتكامل التنوع

البيولوجي في األسواق وتعزيزه فيما يتصل بالسلع

والخدمات كما يشكل جزءا من خطة حكومة المقاطعة

للتأقلم مع التغير المناخي والتخفيف منه، وقد اعتمدت

هذه الخطة على دراسة بيئية شاملة أجريت في 10

مقاطعات في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015.

 ينظر الفيكونيا، َجْمل بري،
إلى جبل شيمبورازو
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 حماية التنوع
 البيولوجي في
جبال اإلكوادور

 كجزء من تركيز المشروع على بناء

 سبل العيش، كان لخبرة منظمة األغذية

 والزراعة أثًرا في تطوير القدرات المحلية لصيد

 الفيكونيا وقص صوفها، وهذا الحيوان وهو

 من أسرة الالما يوجد في أمريكا الجنوبية، وله

 قيمة كبيرة بفضل صوفه الناعم الذي

 يستخدم في صناعة المالبس ذات األسعار

 المرتفعة في السوق. دخل حيوان الفيكونيا

 مرة أخرى إلى اإلكوادور من بيرو وتشيلي

في عام 1988، ويتواجد حاليًا عدد كبير منه

.Chimborazo Fauna Production في محمية 

 تم صيد الفيكونيا وقص صوفها ألول مرة

 في المنطقة في سبتمبر 2017 في

تشيمبورازو باإلكوادور.ا
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asيعود تدهور األراضي في النواحي الجنوبية الغربية 
 القاحلة في أنغوال  بنسبة كبيرة إلى الممارسات الزراعية
 غير المستدامة والتصحر وإرهاق المراعي ووقوع الكوارث
 المناخية المتكررة مثل الجفاف والفيضانات واألمطار غير
 المتوقعة. وقد شكل فقدان التنوع البيولوجي والغطاء

 النباتي الناتج عن هذا التدهور مشكلة كبيرة للشعوب
 األصلية التي تكافح لتوفير الغذاء الكافي لماشيتهم التي

 تمثل عنصرًا رئيسيًا من عناصر احتياطي رأس المال
االجتماعي والثقافي واالحتياطي االقتصاديا.ا

 وقد أصبح تقلص األراضي الخصبة والزيادة السكانية سبًبا
 رئيسًيا للصراع في المنطقة، حيث تكثر النزاعات وال سيما

 بين الفالحين والمزارعين التجاريين والرعاة التقليديين
 وحراس الماشية والالجئين العائدين للمطالبة بحقوقهم

في االنتفاع بأراضيهما.ا

 ولمواجهة مشكلة تدهور األراضي وتعزيز استدامة النظم
 الغذائية والزراعية في أنغوال، قامت وزارة البيئة، مدعومة
 بالدعم التقني من منظمة األغذية والزراعة والدعم المالي

 من مرفق البيئة العالمية، بتعزيز "برنامج األرض" عن
 طريق دمج تكنولوجيا إدارة األرض المستدامة التي تم
 تبنيها محلًيا في أنشطة تنموية زراعية ورعوية زراعية

 بهدف تخفيف أثر العمليات التي تساهم في التدهور
البيئي وتأهيل األراضي المتضررةا.ا

 يخلق البرنامج بيئة تمكينية من شأنها دعم استدامة تدفق
 خدمات النظام البيئي الزراعي على نحو أفضل كما يساعد
 على تعزيز سالسل القيمة للثروة الحيوانية وغير الحيوانية
 وتنويعهما، حيث صممت أنشطة لدعم 2800 أسرة من

 صغار الرعاة الزراعيين من خالل شبكة من مدارس المزارعين
 والرعاة الحقلية تجمع بين المعرفة القديمة للمجتمعات

 األصلية مع هدف دمج الممارسات المحلية ضمن الجهود
 الرامية إلى عكس مسار تدهور األراضي وتعزيز مشاركة

 المعرفة عن طريق استخدام نهج يسمح للمجتمعات
 المحلية بتحديد النواحي التي يحتاجون فيها دعم وكيفية

 تقديم ذلك الدعم. وحتى اآلن، تم اعتماد مجموعة
 أساسية من أربعين مدربًا محترفًا لهذه المدارس من

 المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات
 المجتمع المدني يدربون اآلن ما يزيد عن 80 من ميسري

 المدارس الحقلية للمزارعين والرعاة وهم إما من المزارعين
الرعويين أو الرعاةا.ا

 كما يعزز أيًضا برنامج األرض في الوقت ذاته التنمية
 اإلقليمية التشاركية المتفاوض بشأنها، والتي يركز نهجها
 على الحوار والتفاوض. كما يخلق مائدة للتفاوض يجتمع
 حولها مختلف أصحاب المصلحة (عاًدة ما تكون مصالحهم

 متعارضة) للوصول إلى اتفاق مشترك بشأن مسار
 التنمية إلقليمهم. ويهدف هذا المكون من برنامج األرض
إلى تحقيق منافع غير مباشرة ألكثر من 2٠ ألف شخصا.ا

 قبيلة موكوبان

أصبحنا اآلن نفهم أن علينا تبادل
المعرفة ومساعدة بعضنا البعض حتى ال

يصبح أحد فقيرا، قبيلة موكوبان

أحد الميسرين يأخذ
مجموعة من الطالب

إلى مدرسة المزارعين
الحقلية في أنغوال
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 تقاسم المعرفة
 لوقف تدهور

األراضي في أنغوال

استفادة 3400
إمرأة ورجل

خلق 2800
فرصة عمل في المناطق الريفية

إنشاء 35
مدرسة حقلية للمزارعين والرعاة

استفاد منها أكثر من 2800
مزارع وراعي، نسبة النساء

منهم 35 بالمئة

وضع 6 خطط إقليمية لتحسين 

إدارة المراعي بمساحة 30 ألف

هكتار تقريبا
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أسفر المشروع عن زيادة تبادل
المعلومات وزيادة التعاون بين البلدان
التسعة المشاركة وداخل منطقة أوروبا

الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى.
 فريق خاص يهتم

 بالتخلص من المبيدات
 الحشرية التالفة

ويشكل سوء إدارة المبيدات التالفة والملوثات

العضوية المستمرة وتراكمها خطرا حقيقيا على صحة

األشخاص وعلى النظم اإليكولوجية. فبالرغم من

استمرارية صعوبة تقييم مدى المشكلة إال أن

التحقيقات الميدانية المحدودة التي أجريت تشير إلى

زيادة مقلقة للمبيدات المقاومة للتحلل.

وقد عملت منظمة األغذية والزراعة من خالل مشروع

موله مرفق البيئة العالمية على زيادة الوعي بشأن

مخاطر المبيدات التالفة في تسعة بلدان في أوروبا

الشرقية والقوقاز ووسط آسيا، وهي: ألبانيا وأرمينيا

وأذربيجان وبيالروس وجورجيا ومنغوليا وجمهورية

مولدوفا ورومانيا وجمهوريا مقدونيا، حيث قدم

المشروع المنفذ بالتعاون مع عدد من المنظمات غير

الحكومية زيادة في القدرة التقنية على إدارة مخزون

المبيدات التالفة والملوثات العضوية المستمرة

والتخلص منه والحد من استخدامه. كما ساعد على بناء

قدرات وطنية لدعم التحكم في استيراد المبيدات وضمان

جودة المنتج باإلضافة إلى أنه قدم تدريبات للعاملين

بالقطاع الحكومي ليكونوا أكثر قدرة على التعرف على

أوجه الضعف بالنظام ومعالجتها.

وقد أسفر هذا المشروع عن زيادة تبادل المعلومات

وزيادة التعاون بين البلدان التسعة المشاركة وداخل

منطقة أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى. كما

عزز إشراك أصحاب المصلحة بطريقة أكثر منهجية في

مجال مخزونات المبيدات الحشرية التالفة والملوثات

العضوية الثابتة والنفايات الكيميائية األخرى

وإدارة المواقع الملوثة. وتشمل نتائج السياسات

تعزيز التشريعات الخاصة بالمبيدات الحشرية.
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 التعامل مع المبيدات
 الحشرية والملوثات

 في أوروبا وآسيا
الوسطى

الحماية من استخدام

 215 التالفة طن 
متري من المبيدات التالفة 

في أذربيجان وبيالروسيا

تدريب

93 خبيرا من 13بلدا على
)إدارة المخزون وتقييم

المخاطر والحماية(
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رامزواري، مزارعة من قرية ار كوثورو وقعت في ديون بسبب عدم
تحقيق االستثمارات في األسمدة والمبيدات عائد أعلى بعد عدم

انتظام هطول األمطار وانخفاض الحد األدنى لدعم األسعار

لقد قررت عدم رش أي مواد كيميائية وتجنب استخدام المبيدات

الحشرية الخطرة حيث تسيطر المستخرجات الطبيعية على اآلفات

واألمراض بفعالية أكبر بكثير كما يمكن تحضيرها منزليا

بتكلفة بسيطة. فمن اآلن فصاعدا سأستخدم المواد المحلية

لزراعة محصول األرز في الموسم القادم والسنوات التالية
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orوقد شهدت قرية ار كوثورو بمنطقة كرنول في الهند

تقلبات واسعة النطاق في معدالت هطول األمطار مما يهدد

االنتاج الزراعي وسبل العيش في المجتمعات الريفية في

هذه المناطق المعرضة للجفاف. وتعتبر هذه القرية واحدة

من 143 منطقة سكنية في سبع مناطق موجودة في أندرا

برديش شملها المشروع الذي اشتركت في تمويله منظمة

األغذية والزراعة ومرفق البيئة العالمية بشأن عكس مسار

 التدهور البيئي والفقر في المناطق الريفية من خالل

التكيف مع تغير المناخ في المناطق المتضررة من

الجفاف في جنوب الهند: نهج المشروع التجريبي للوحدة

 الهيدرولوجية. استهدف هذا المشروع الذي عاد بالنفع

على أكثر من 200 ألف شخص تعزيز معارف وقدرات

المجتمعات المحلية حتى تتمكن من االستجابة آلثار

تقلب وتغير المناخ.

وقد ساعدت المدرسة المناخية للمزارعين على بناء وعي

المزارعين بشأن التغير المناخي وآثاره على سبل العيش

الريفية فاكتسبوا من خالل مشاركتهم الفعالة في

المدرسة المهارات الالزمة إلدارة التغير المناخي

والمخاطر الناتجة عنه كما اختبروا التكنولوجيا

المعنية بالتكيف في النظم الزراعية. وتستمر الدراسة

في المدرسة المناخية للمزارعين التي نظمتها جمعية

باراتي للتنمية الريفية المتكاملة لمدة عام بدءا من

موسم األمطار وتستمر خالل مواسم الحصاد المختلفة

ويتطلب األمر نهج مستدام إلشراك المجتمع في النظر في

مجموعة من تكنولوجيا التكيف وأفضل الممارسات التي تم

تحديدها وتوثيقها لمشاركتها وزيادتها.

وقد أسس المشروع قاعدة معرفية وقدم تجربة عملية في

إدراج التكيف مع تغير المناخ ضمن ممارسات اإلدارة

المستدامة لألرض والمياه، كما أسهم في إعادة تأهيل

النظم اإليكولوجية الحيوية وحمايتها وتحسين احتجاز

الكربون في التربة وزيادة اإلنتاجية الزراعية.

 يقيس أحد المزارعين
 مستويات األمطار في

محطة قياس األمطار
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 مواجهة تقلب
 وتغير المناخ

في الهند 



ماالذي تقوم به منظمة األغذية والزراعة

بعض النهج المختارة التي وضعتها منظمة األغذية والزراعة

 تقديم المشورة المستندة إلى األدلة والسياسات لبناء نظم الزراعة والغذائية المستدامة

 تعزيز المبادئ التوجيهية والمعايير والممارسات الجيدة

 تسهيل الحوار السياسي

 دعم البلدان في تصميم وتنفيذ االستراتيجيات والبرامج

 تعزيز قدرة أصحاب المصلحة وتعزيز البيئة المؤسسية

 تعبئة الموارد واالستثمارات

 تعزيز توليد البيانات على المستوى العالمي والوطني

 بناء الشراكات والتحالفات

تقوم منظمة األغذية والزراعة بإقامة وبناء شراكات ابتكارية

وشاملة من خالل االستفادة من المهارة الفنية وتوفير الحلول

المالئمة محليا وتعزيز الشفافية والمساءلة. ومع اعتماد خطة

2030، أصبحت والية المنظمة أكثر أهمية من أي وقت مضى في

تناول الشواغل العالمية، وال تزال واليتها تتطور مع تزايد

وضوح الروابط بين انعدام األمن الغذائي وتدهور الموارد

الطبيعية وبطالة الشباب وتغير المناخ وغير ذلك من التحديات

العالمية المعقدة. تسهل منظمة األغذية والزراعة التعاون

بين الحكومات ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، كما تقيم

شراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات

المنتجين والتعاونيات واألوساط األكاديمية ومؤسسات البحث

للوصول إلى األهداف المشتركة لتنمية القدرات وتبادل

المعرفة وتشجيع أفضل الممارسات وتعزيز المشاركة الشاملة.

 إطعام البشر ورعاية الكوكب

 تتمثل رؤية المنظمة لألغذية والزراعة المستدامة في عالم

 يكون فيه الغذاء مغذيا ومتاحا للجميع، وتدار فيه الموارد

 الطبيعية بطريقة تحافظ على وظائف النظام اإليكولوجي

 األساسية. تجمع هذه الرؤية بين عدد من نهج اإلنتاج

 المستدام للمحاصيل واإلنتاج الحيواني والغابات ومصائد

 األسماك التي تشتمل على عدة عناصر مشتركة وهي: تقاسم

 المعرفة وبناء القدرات والتمكين والحوكمة الرشيدة، والربط

بين مختلف القطاعات الزراعية.

 الحفظ والتوسع
 www.fao.org/ag/save-and-grow/ar

 جدول األعمال العالمي بشأن الثروة الحيوانية
www.livestockdialogue.org 

 اإلدارة المستدامة للغابات وصونها واستخدامها
www.fao.org/forestry/sfm

 مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد
www.fao.org/fishery/code

 الزراعة الذكية مناخيا
www.fao.org/climate-smart-agriculture/ar

 الشراكة العالمية من أجل التربة
www.fao.org/global-soil-partnership/ar

 اإلدارة المستدامة لألراضي
www.fao.org/land-water/ar

 برنامج األغذية الذكية من حيث الطاقة من أجل السكان والمناخ
http://www.fao.org/energy/ar

 نهج النظام اإليكولوجي
www.fao.org/biodiversity/cross-sectoral-

issues/ecosystem-approach 

 تحويل األغذية والزراعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
www.fao.org/3/I9900EN/i9900en.pdf

 برنامج النظم الغذائية المستدامة
www.fao.org/fileadmin/templates/ 

ags/docs/SFCP/Flyer_EN_01.pdf

 مدونة السلوك بشأن االستخدام الرشيد للمبيدات
www.fao.org/fileadmin/templates/

agphome/documents/Pests_Pesticides/
Code/Code_Arabic_2015_Final.pdf
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 منظمة األغذية والزراعة – 70 عاما من الشراكة

تعمل منظمة األغذية والزراعة على تحقيق ما يلي:

 تقديم المشورة المستندة إلى األدلة والسياسات لبناء نظم الزراعة والغذائية المستدامة

 تعزيز المبادئ التوجيهية والمعايير والممارسات الجيدة

 تسهيل الحوار السياسي

 دعم البلدان في تصميم وتنفيذ االستراتيجيات والبرامج

 تعزيز قدرة أصحاب المصلحة وتعزيز البيئة المؤسسية

 تعبئة الموارد واالستثمارات

 تعزيز توليد البيانات على المستوى العالمي والوطني

 بناء الشراكات والتحالفات

ماذا تفعل منظمة األغذية والزراعة

تجمع المنظمة بين قدرتها على تنظيم اجتماعات عالمية وبين

الخبرات التقنية والسياسية وخبرتها في الرصد، وبالجمع بين هذه

القدرات والخبرات، تصبح المنظمة في وضع يسمح لها بالعمل مع

مجموعات التنمية ودعم البلدان في صياغة سياسات تستند إلى أدلة

قوية. وتعمل المنظمة كذلك على تيسير إقامة الشراكات التي تزيد

من العمل وتحفز مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين التي من شأنها

أن تضمن مزيد من التدخالت اإلنمائية. وتعتبر منظمة األغذية

والزراعة هي الوكالة المتخصصة الوحيدة التابعة لألمم المتحدة

المعنية بأبعاد االستدامة الثالثة عبر جميع القطاعات

الزراعية، وفي نقاط التماس الهامة بين الزراعة والبيئة

والسكان. وبفضل المعرفة الواسعة متعددة التخصصات والخبرة

الطويلة التي تتمتع بها المنظمة، أصبحت لها أهمية بالغة في

دعم البلدان في جهودها لتحقيق أهدافها في مجال التنمية

المستدامة.



مقياس االستدامة

 من المقرر أن يصبح تعريف االستدامة أكثر دقة مع تطور مؤشر

 أهداف التمية المستدامة رقم 2.4.1. سوف يقدم هذا المؤشر

 للحكومات، تحت إشراف منظمة األغذية والزراعة، أدلة للمساعدة

 في تحديد أنواع اإلنتاج الزراعي المستدامة بيئًيا واجتماعًيا

 واقتصادًيا؛ وأين وكيف يمكن تكثيف اإلنتاج؛ وكيفية تحقيق

 عائدات أكبر بمدخالت أقل. ويمكن كذلك أن يكون تطوير هذا

 المؤشر بمثابة حافًزا لنجاح خطة 2030، مما يوفر معيار استدامة

يمكن تطبيقه عالميًا.

 المسح المتكامل للجوانب الزراعية هو برنامج نمطي لمسح

 المزارع ُينفذ على مدار عدة سنوات يهدف إلى تسريع توليد

 بيانات مصنفة عن اإلنتاج الزراعي، وكذلك عن األبعاد االقتصادية

 والبيئية واالجتماعية للمزارع، بما في ذلك مزارع أصحاب

الحيازات الصغيرة.
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 تستضيف منظمة األغذية والزراعة لجنة األمن الغذائي العالمي،

 المعترف بها على نطاق واسع بأنها نهج نموذجي لمشاركة أصحاب

 المصلحة المتعددين، وهي بمثابة المنبر الحكومي الدولي الشامل

 لجميع أصحاب المصلحة للعمل مًعا لضمان تحقيق األمن الغذائي

 والتغذية. تضم هذه اللجنة ممثلين عن المجتمع المدني

 والتعاونيات والقطاع الخاص والشركات والمؤسسات العلمية

 واألكاديمية والجهات المانحة والمؤسسات الخيرية لمناقشة

 السياسات، إلى جانب مندوبين من الحكومة يتخذون القرارات في

 نهاية األمر. وتدعم اللجنة البلدان في تنفيذ منتجات سياسات

 شاملة متفاوض عليها، ومن بين أهم هذه المنتجات التي ُنفذت

 في السنوات األخيرة، الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة

 المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات في سياق

 األمن الغذائي الوطني، والمبادئ الخاصة باالستثمارات المسؤولة

في الزراعة والنظم الغذائية.

عملية صنع القرار بالمشاركة
 تؤمن منظمة األغذية والزراعة أن الحوار الشامل هو أساس صناعة
 السياسة الفعالة وتنفيذها. وغالبًا ما تقود المنظمة أو تستضيف

 تحالفات رئيسية تجمع بين مختلف الوكاالت وأصحاب المصلحة
 المتعددين، ومن هذه التحالفات اللجنة الدائمة المعنية بالتغذية التابعة
 لمنظمة األمم المتحدة، ولجنة األمن الغذائي العالمي، وفرقة العمل

 الرفيعة المستوى بشأن األمن الغذائي العالمي، وشبكة األمم المتحدة
 المعنية بالطاقة وشبكة األمم المتحدة المعنية بالمياه وشبكة األمم

 المتحدة المعنية بالمحيطات. توفر منصات أصحاب المصلحة المتعددين
 التي تتسم بالمسؤولية والشفافية مساحة مشتركة لتقديم وصياغة

 حلول من شأنها أن تحقق األهداف المشتركة. كما تساعد هذه المنصات
 على جمع القدرات والمعلومات والوسائل التكنولوجية والمساهمات

المالية وزيادة الوصول إلى الموارد اإلنتاجية.٠

الرصد
 تقدم منظمة األغذية والزراعة البيانات والدعم اإلحصائي لما يقرب من

 200 دولة، ويمكن للحكومات استخدام هذه االحصائيات في وضع
 السياسات واإلشراف عليها كما يمكن للمزارعين استخدامها أثناء وضع
 خططهم وصنع قراراتهم االقتصادية. وتقوم المنظمة، كجزء من عملها

 لمساعدة الدول في جهودها لقياس مدى التقدم المحرز نحو تحقيق
 أهداف التنمية المستدامة، بالمساعدة في دعم القدرات الوطنية في
 هذه المنطقة، وهو ما يضمن إمكانية مقارنة البيانات وتجميعها على

 الصعيد دون اإلقليمي واإلقليمي والعالمي. إن منظمة األغذية والزراعة
 هي وكالة األمم المتحدة التي ترعى 21 مؤشر من أصل 230 مؤشر من

 مؤشرات أهداف التنمية المستدامة رقم 2 و5 و6 و12 و14 و15.
 وباإلضافة إلى دعم القياسات اإلحصائية للجوع وسوء التغذية والزراعة،

 تقوم المنظمة، بالتعاون مع شركاء أخرين، بوضع مجموعة من المؤشرات
 واألدوات التي تحقق االستخدام المستدام للموارد الطبيعية في مختلف

أهداف التنمية المستدامة. ومن أمثلة هذه األدوات والمؤشرات:

 أداة القياس المسبق لتوازن الكربون: يقصد بها نظام تقييم صممته 
 منظمة األغذية والزراعة يقدم تقديرات ألثر مشروعات التنمية الزراعية

والحراجية والبرامج والسياسات بشأن توازن الكربون. 

 نظم المعلومات الحرجية المفتوحة: استضافت منظمة األغذية 
 والزراعة هذه النظم، وهي عبارة عن جهد تعاوني تشارك فيه مؤسسات

 القطاعين الخاص والعام، بهدف تقديم حلول من مصادر مجانية
ومفتوحة للرصد البيئي. 

 تطبيق                         : عبارة عن تطبيق مجاني ومفتوح لرصد األرض
 وضعته منظمة األغذية والزراعة بدعم من غوغل ايرث يتيح للمستخدمين

 الحصول على العديد من الوثائق المتاحة مجاًنا للصور التي التقطها
القمر الصناعي. 

 نظام المحاسبة البيئية - االقتصادية للزراعة والحراجة ومصائد 
 األسماك: عبارة عن إطار إحصائي يسهل من عملية وصف الزراعة

 والحراجة ومصائد األسماك وتحليلها باعتبارها أنشطة اقتصادية وعالقتها
 بالبيئة. أطلق هذا النظام في مارس/ آذار 2018 وله أهمية بالغة فيما

يتصل بالتقدير الكمي لرأس المال الطبيعي ورصده. 

Collect Earth
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www.thegef.org/topics/capacity-development ¹

2 انظر على سبيل المثال "تعزيز القدرات من أجل انتقال البالد نحو الزراعة الذكية مناخيًا" 

)www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/enabling-frameworks/module-c1-capacity-development/c-1overview/(, 
  "نهج تقييم تنمية القدرات المؤسسية للتخطيط الوطني للتكيف في القطاعات الزراعية"

 .)www.fao.org/3/I8900EN/I8900EN.pdf( تنمية القدرات على مستويات متعددة من أجل التنفيذ الفعال إلدارة األراضي المستدامة
.)www.fao.org/3/a-i5243e.pdf( 

بناء القدرات على مستوى
النظام بأكمله من أجل

التحوالت التي تقودها البلدان
تماشيا مع االستراتيجية العامة والشاملة لمرفق البيئة

العالمية بشأن تنمية القدرات1، تؤمن منظمة األغذية والزراعة

بأن النهج القوي الخاص بتنمية القدرات الذي يشمل النظام

بأكمله، يمثل أهمية بالغة لتحسين أثر مشروعات مرفق البيئة

العالمية واستدامتها ونطاقها من خالل تعميق ملكية البلدان

للنتائج والتزامهم بها والمساءلة المتبادلة فيما يتصل بها،

فدعم البلدان من خالل تنمية القدرات في النظام بأكمله يمكن

األشخاص ويدعم المنظمات ويحسن من السياسات التمكينية

واإلطار المؤسسي بناء على االحتياجات المقدرة. أما بالنسبة

لمرفق البيئة العالمية، فقد استفاد أكثر من ١5 مشروع قطري

من إدارة نهج تنمية القدرات خطوة بخطوة مع المنهجيات

المبتكرة2 وذلك خالل صياغة المشروع وتنفيذه. وقد كشفت

االستنتاجات عن زيادة جودة المشروع بصورة كبيرة من خالل

استكمال العناصر الفيزيائية الحيوية بالعناصر االجتماعية

االقتصادية والعناصر المؤسسية وعمل تدخالت أكثر فعالية تتصل

بتنمية القدرات تعتمد على االحتياجات على صعيد األشخاص

والمؤسسات والسياسات وكذلك تحسين ملكية البلدان للنتائج

والتزامهم بها وبالتالي استدامتها. لالطالع على مثال

توضيحي، زر الرابط التالي:

(www.fao.org/capacity-development/news-list/detail/

en/c/418534/).



منظمة األغذية والزراعة ومرفق البيئة العالمية

شراكة من أجل الزراعة المستدامة والبيئة

faogef@fao.org راسلنا على
www.fao.org/gef/ar أو زر موقعنا اإللكتروني

لالطالع على كل ما هو جديد
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