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معًا ننمو، ونتغذى، ونحافظ علىمعًا ننمو، ونتغذى، ونحافظ على
االستدامةاالستدامة..

أفعالنا هي مستقبلناأفعالنا هي مستقبلنا..
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تحديات جديدة
أحــرز العالــم تقدًمــا كبــًرا فــي مكافحــة الفقــر والجــوع وســوء التغذيــة، علــى مــدار 75 عاًمــا مــن 
والنظــم  الزراعيــة  اإلنتاجيــة  أن  ومــع  المتحــدة.  لألمــم  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  تأســيس 
الغذائيــة قطعــت شــوطا طويــا، إال أن عــدًدا كبــًرا مــن األشــخاص ال يزالــون فــي وضــع هــّش. 
. وقــد 

ٍّ
فأكــر مــن مليــاري )2( شــخص ال يحصلــون بانتظــام علــى مــا يكفــي مــن غــذاء آمــن ومغــذ

أضافــت جائحــة كوفيــد- 19 إلــى هــذا تحدًيــا جديــًدا، مهــددًة بعكــس مســار المكاســب المهمــة 
الــي تحققــت فــي مجــال األمــن الغذائــي والتغذيــة وســبل العيــش. ولقــد حــان الوقــت اآلن 
لمعالجــة التفاوتــات المســتمرة وأوجــه عــدم الكفــاءة الــي ال تــزال تنــال مــن نظمنــا الغذائيــة 

واقتصاداتنا وهياكل الدعم االجتماعي. لقد حان الوقت إلعادة البناء بشكل أفضل.

القدرة على الصمود واالستدامة
يعيــش حوالــي 80 فــي المائــة ممــن يعانــون الفقــر 
المدقــع فــي العالــم فــي المناطــق الريفيــة ويعتمــد 
فــي  الزراعــة  علــى  مباشــر  بشــكل  معظمهــم 
مســتدامة،  بصــورة  الحيــاة  ولتحســن  معيشــتهم. 

ومعالجتهــا  األغذيــة  إنتــاج  طريقــة  تحويــل  بنــا  يجــدر 
واالتجــار بهــا واســتهالكها وإهدارهــا، لضمــان قدرتنــا 
انتقــاص  دون  المســتقبلية  احتياجاتنــا  تلبيــة  علــى 
الطبيعيــة  والمــوارد  البيولوجــي  التنــوع  واســتنفاد 

األخرى اليت نعتمد عليها جميًعا.

في المديني القصري والطويل
القــدرة  بنــاء  علــى  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  تعمــل 
الطويــل  المــدى  علــى  واالســتدامة  الصمــود  علــى 
فــي  المــدى  القصــرة  الحلــول  تطبيــق  بمــوازاة دعــم 
الــيت  تلــك  ســيما  ال  الضعيفــة،  المحليــة  المجتمعــات 

عقد العمل
لقــد بلغنــا نقطــة تحــول فــي الجهــود الدوليــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وعددهــا 17 هدًفــا. فمــع بدايــة عــام 2020، يبــدأ عقــد العمــل إلنجــاز األهــداف 
العالميــة والقضــاء علــى الفقــر والجــوع وحمايــة كوكبنــا وضمــان االزدهــار للجميــع. وإن الهــدف الثانــي مــن أهــداف التنميــة المســتدامة )القضــاء علــى الجــوع وتحقيــق 
األمــن الغذائــي وتحســن التغذيــة وتعزيــز الزراعــة المســتدامة( ُيــِرز الحاجــة إلــى تحقيــق األمــن الغذائــي مــن خــالل تحســن الوصــول إلــى األغذيــة المغذيــة مــن خــالل 

النظم الغذائية المستدامة. وال يزال عمل كثر ينتظرنا. ونحن بحاجة اليوم أكرث من أي وقت مضى إلى حلول مبتكرة وشراكات قوية.
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75 عاًما من عمر المنظمة
تأسســت المنظمــة فــي عــام 1945 وتعّهــدت 	 

بتحسني حياة األشخاص.
عضــًوا 	  دولــة   194 مــن  أكــر  المنظمــة  تضــّم 

حــول  بلــًدا   130 مــن  أكــر  فــي  تعمــل  وهــي 
العالم.

فــي 	  يؤديــه  دوًرا  منــا  لــكل  أن  اعتقادنــا  فــي 
القضاء على الجوع وتحويل نظمنا الغذائية.
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أو  الحــاد  الجــوع  مثــل  أخــرى،  طــوارئ  حــاالت  تواجــه 
الزناعــات أو المــرض. وال بــد مــن إيــالء عنايــة خاصــة أيًضــا 
الــواردات  علــى  كبــر  بشــكل  تعتمــد  الــيت  للبلــدان 
الغذائيــة، مثــل الــدول الناميــة الجزريــة الصغــرة، فضــاًل 
الســلع  مــن  علــى صادراتهــا  تعتمــد  الــيت  البلــدان  عــن 

األولية مثل النفط.

أزمة كوفيد- 19
ومغذيــة  آمنــة  أغذيــة  علــى  الحصــول  ضمــان  يعــّد 
جــزًءا أساســًيا مــن االســتجابة ألزمــة كوفيــد- 19. وقــد 
 19 كوفيــد-  انتقــال  إلبطــاء  المتخــذة  التدابــر  ســاعدت 
علــى إنقــاذ األرواح. ومــع ذلــك ، فــإن بعــض القيــود 
الغــذاء  علــى  الحصــول  جعلــت  بالوبــاء  المتعلقــة 
إلــى  نظــًرا  الضعيفــة،  لألســر  صعوبــة  أكــرث  والدخــل 
ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة وانخفــاض األجــور فــي 
معظــم البلــدان الــيت كانــت تعانــي أساًســا مــن أزمــات 
المزارعــن  مــع   المنظمــة  عملــت  وقــد  غذائيــة. 
األســرين ونّســقت عملهــا مــع مؤسســات القطاعــن 
خــالل  مــن  الســريعة  لالســتجابة  والخــاص  العــام 
االجتماعيــة  الحمايــة  برامــج  مــن  متنوعــة  تدخــالت 

وصواًل إلى الدعم الزراعي.

إجراءات سريعة
وهــم 	  العضــوي،  المــوز  مزارعــو  قــام  بــرو،  فــي 

األغذيــة  منظمــة  قبــل  مــن  مدربــون  مزارعــون 
الوطــي  الرنامــج  تزويــد  بمواصلــة  والزراعــة، 
للتغذيــة المدرســية، الــذي قــام بتوصيــل الوجيــات 

لألطفال في مزنلهم.
والزراعــة 	  األغذيــة  منظمــة  ســاعدت  هايــي،  فــي 

وزارة الزراعــة فــي إحيــاء اإلنتــاج الزراعــي األساســي 
الــيت  المحليــة  المجتمعــات  الربيــع فــي  فــي فصــل 
تعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد، وتوزيــع 
األســر  علــى  النباتــات  وشــتول  الخضــار  بــذور 
 50  000 نحــو  منهــا  اســتفاد  بحيــث  المعيشــية 

الشــرقية  الشــمالية  المناطــق  فــي  شــخص 
علــى  المنظمــة  عملــت  كمــا  بشــدة.  المتضــررة 
توعية األسر المعيشية بمخاطر انتشار كوفيد- 19 

وضرورة اتباع اإلجراءات الوقائية الرسمية.
فــي إســبانيا، تلقــى الصيــادون فــي منطقــة الــري 	 

زراعــي  تــراث  نظــام  وهــي  “الهورتــا”،  التاريخيــة 
مهــم عالمًيــا معــرف بــه مــن قبــل منظمــة األغذيــة 
النصيــة،  الرســائل  طريــق  عــن  الطلبــات  والزراعــة، 
بواســطة  الطازجــة  األســماك  بتوصيــل  وقامــوا 
لــم  الدراجــة الهوائيــة للمســنن وســواهم  ممــن 
يتمكنــوا مــن مغــادرة منازلهــم خــالل فــرة اإلغــالق 

التام بسبب كوفيد- 19.
لديــة 	   22 فــي  المزارعــون  ُدعــي  جورجيــا،  فــي 

لتقديــم طلبــات للحصــول علــى ِمنــح طارئــة لتغطيــة 
75 فــي المائــة مــن تكلفــة زراعــة الخضــار والجــذور 
والدرنــات والتــوت، وتــم تقديــم المســاعدة الفنيــة 

لركيب أنظمة الري بالتنقيط واستخدامها.
األغذيــة والزراعــة 	  باكســتان، وّزعــت منظمــة  فــي 

الذيــن  الماشــية  مربــي  علــى  للحيوانــات  العلــف 
يكافحــون مــن أجــل بقائهــم، وســاعدت علــى تعزيــز 
قدرتهــم علــى الصمــود ومهاراتهــم التجاريــة مــن 
المزارعــن،  لتدريــب  ميدانيــة  مدرســة  إنشــاء  خــالل 
بالتنقيــط  الــري  معــدات  توزيــع  عمليــة  ونظمــت 

ولوازم زارعة الخضار.

فــي ســلطنة ُعمــان، ســاعدت التكنولوجيــا الرقميــة 	 
باعــة األســماك علــى االســتجابة للتباعــد الجســدي 
خــالل  مــن   19 بـــكوفيد-  المتصلــة  األخــرى  والقيــود 
إجــراء مــزادات لبيــع األســماك بالجملــة عــر اإلنرنــت، 
تجتــذب  الــيت  والتفاصيــل  الكاملــة  الصــور  مــع 
األغذيــة  منظمــة  مــن  تقــي  وبدعــم  المشــرين. 
العمانيــون  الزراعــة  مســؤولو  قــام  والزراعــة، 
منصــة  بتجربــة  العمانــي  التكنولوجيــا  وصنــدوق 
لتوســيع  خطــط  وجــود  مــع  الرقميــة  المبيعــات 

نطاقها.
األغذيــة 	  منظمــة  أعــادت  الســودان،  جنــوب  فــي 

والزراعــة تنظيــم عمليــات تســليم البــذور للمزارعــن 
المتصلــة  القيــود  مــع  تماشــيا  للخطــر  المعرضــن 
بكوفيــد- 19، وحــّدت مــن التجمعــات مثــل معــارض 
واســتعاضت  المقاطعــة،  مســتوى  علــى  البــذور 
عــن ذلــك بزتويــد المزارعــن بالنقــد لشــراء البــذور مــن 

الباعة المحلين مباشرة. 
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مــا   - مــكان  كل  فــي  األســريون  المزارعــون  كان  لطالمــا 
فــي  المبتكريــن  مــن   - شــخص  مليــون   800 مــن  يقــرب 
مــن  المائــة  فــي   75 يديــرون  فهــم  الزراعــة.  مجــال 
 80 حوالــي  وينتجــون  العالــم  فــي  الزراعيــة  األراضــي 
ويعملــون  العالــم،  فــي  األغذيــة  مــن  المائــة  فــي 
باســتمرار علــى تكييــف طرقهــم مــع أي ظــرف كان، مــن 
اآلفــات إلــى األزمــات المتعلقــة بالطقــس. ولــم يتوقــف 

انتشــار  ظــل  فــي  العمــل  عــن  هــؤالء  األغذيــة  أبطــال 
ضمــن  األول  الصــف  فــي  وهــم   ،19 كوفيــد-  جائحــة 
سلســلة طويلــة مــن العمــال المكرســني إلنتــاج المــواد 
ظــل  فــي  وتســويقها  ونقلهــا  ومعالجتهــا  الغذائيــة  
عليهــم،  نعتمــد  معظمنــا  فــي  ونحــن  صعبــة.  ظــروف 
ولكــن المزارعــني مــن أصحــاب الحيــازات الصغــرة غالًبــا مــا 

يكونون األكر ضعًفا في أوقات األزمات.

أبطال
األغذية
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التنوع البيولوجي والتوازن
إن التطــورات األخــرة مثــل جائحــة كوفيــد- 19، والجــراد وغــره مــن اآلفــات، هــي 
تضمنــت  وقــد  والبيئــة.  والحيــوان  اإلنســان  بــن  القائــم  بالتكافــل  صــارخ  تذكــر 
المــدى لمنظمــة األغذيــة والزراعــة معالجــة اآلثــار المباشــرة  األولويــات القصــرة 
لحالة الطوارئ الصحية العامة الناجمة عن كوفيد- 19، ولكّن استجابتنا الطويلة 
األجــل يجــب أن تعالــج األســباب الكامنــة وراء األمــراض الناشــئة والتحديــات األخــرى 

اليت قد تكون مرتبطة بفقدان التنوع البيولوجي وتدهوره.

تعزيز النظم الغذائية المستدامة
الماشــية  تربيــة  ومــزارع  المحاصيــل  تنظيــم  علــى  اإليكولوجيــة  الزراعيــة  تســاعد 
المجتمعــات  وإعطــاء  البيولوجــي  التنــوع  علــى  للحفــاظ  الطبيعيــة  والمناظــر 
الديمقراطيــة  الضعيفــة دعًمــا إضافًيــا. ففــي كمبوديــا وجمهوريــة الو  المحليــة 
الزراعــة  عيــش  ســبل  بدعــم  المنظمــة  قامــت  المثــال،  ســبيل  علــى  الشــعبية، 
العضويــة مــن خــالل مســاعدة صغــار المنتجــن علــى الوصــول إلــى أســواق جديــدة 
مــن خــالل نظــام الضمانــات القائــم علــى المشــاركة. وفــي عــام 2020، حصلــت 
الصنــدوق  قبــل  مــن  ألهميتهــا،  جديــٍد  تأكيــٍد  علــى  المســتدامة  الغذائيــة  النظــم 
االســتئماني لمرفــق البيئــة العالميــة، والصنــدوق االســتئماني لصالــح البلــدان األقــّل 
نمــًوا، اللذيــن قدمــا مســاهمة بمبلــغ 176 مليــون دوالر أمريكــي للمشــاريع الــيت 
للمــوارد  المســتدام  تعــزز االســتخدام  تقودهــا منظمــة األغذيــة والزراعــة، والــيت 
 24 التمويــل  ذلــك  يخصــص  وســوف  مناخًيــا.  الذكيــة  والممارســات  الطبيعيــة، 

مشروًعا في بلدان تمتد من الرازيل إلى اليمن.

أدوات رقمية لمكافحة الجراد
جــاء فــرض القيــود المتعلقــة بالوبــاء علــى حركــة األفــراد والمعــدات، فــي وقــت 
األدنــى،  والشــرق  وآســيا  أفريقيــا  فــي  وخاصــة  البلــدان،  مــن  العديــد  فيــه  كانــت 
تكّثــف معركتهــا ضــد الجــراد الصحــراوي - أكــرث اآلفــات المهاجــرة فتــًكا فــي العالــم. 
وقــد كّثفــت منظمــة األغذيــة والزراعــة عمليــة جمــع بياناتهــا عــن بعــد بشــأن الجــراد 
جهــاز  اســتخدام  علــى  لخطــره،  المعرضــة  البلــدان  وشــّجعت  الصحــراوي 
eLocust3، وهــو جهــاز لوحــي صلــب محمــول باليــد، ذو تطبيــق رقمــي. ويقــوم 
التطبيــق بتســجيل البيانــات ونقلهــا فــي الوقــت الحقيقــي عــر األقمــار االصطناعيــة 
مــن المناطــق النائيــة إلــى مراكــز مكافحــة الجــراد الوطنيــة، وإلــى خدمــة معلومــات 
الجــراد الصحــراوي فــي المقــر الرئيســي لمنظمــة األغذيــة والزراعــة فــي رومــا. وتــم 
توزيــع أكــرث مــن 450 مــن هــذه األجهــزة المحمولــة علــى فــرق مكافحــة الجــراد فــي 
المنظمــة  وقامــت   ،2020 عــام  ومنتصــف   2015 عامــي  بــن  البلــدان،  مختلــف 
بتطوير إصدارات للهواتف المحمولة وأجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع.

معالم بارزة: الزراعة الهوائية إلنتاج األغذية
ينتــج مــا ال يقــل عــن 30 مزارًعــا فــي روانــدا أغذيــة مــن دون تربــة أو ضــوء طبيعــي، 
للمســاعدة في تلبية احتياجات الســكان المزتايد عددهم. وهم يســتخدمون نهج 
الزراعــة الهوائيــة لزراعــة المحاصيــل عــن طريــق تعليــق الجــذور فــي الهــواء وزراعــة 
رائــد فــي اســتخدام  Apollinaire Karegeya هــو  بيئــة رطبــة. و  النباتــات فــي 
الحصــول  فــي  البدايــة صعوبــات  فــي  واجــه  وقــد  روانــدا،  فــي  الهوائيــة  الزراعــة 
علــى بــذور ذات جــودة مــن محاصيلــه، بســبب المشــاكل مــع البكتريــا والفروســات 
فــي  والدرنــات  الجــذور  قطــاع  تعزيــز  مشــروع  وّفــر   ،2018 عــام  وفــي  النباتيــة. 
  Karegeyaلـــ الخــاص  التدريــب  للمنظمــة،  التابعــة  المشــاريع  مــن  وهــو  أفريقيــا، 
علــى اســتخدام تقنيــات أفضــل للتخزيــن، وإدارة األعمــال التجاريــة الزراعيــة، والعمــل 

مع المؤسسات المالية.
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من األمور الجوهرية تعميم 
االبتكار في الزراعة، بما في 
ذلك إدخال الرقمنة والتجارة 

اإللكرتونية بموازاة اإلنتاج 
بطريقة أكر استدامة.

الســيد شــو دونيــو المديــر العــام لمنظمــة األغذيــة 
والزراعة على تويرت

االبتكار
الــدروس الرئيســية الــيت اســتخلصتها منظمــة  إن أحــد 
األغذيــة والزراعــة فــي ســنواتها الخمــس والســبعن، 
هــو أن مجــرد إنتــاج المزيــد مــن الغــذاء ال يكفــي. إننــا 
بحاجــة إلــى التأكــد مــن أن النظــم الغذائيــة مســتدامة، 
وأنهــا توفــر أنماًطــا غذائيــًة صحيــًة ميســورة الكلفــة لنــا 
كمــا  بيننــا.  مــن  ضعًفــا  األكــرث  ذلــك  فــي  بمــا  جميًعــا، 
والبحــوث  والعلــوم  المبتكــرة  للتكنولوجيــا  يمكــن 
تحويــل  علــى  تســاعدنا  أن  الخــاص  القطــاع  وشــركات 
أجــل  مــن   - لهــا  واســتهالكنا  لألغذيــة  إنتاجنــا  طــرق 

رفاهية مجتمعاتنا واقتصاداتنا وكوكبنا.

مبادرة العمل يًدا بيد
مبــادرة العمــل يــًدا بيــد الــيت أطلقتهــا المنظمــة هــي 
نمــوذج للعمــل المبتكــر تــم تصميمــه لجمــع الشــركاء 
والخاصــة،  العامــة  القطاعــات  عــر  مًعــا  المحتملــن 
واألوســاط  الدوليــة  الماليــة  والمؤسســات 
والقطاعــات  المدنــي  والمجتمــع  األكاديميــة، 
المانحــة  الجهــات  بــن  توائــم  وهــي  األخــرى. 
لدعــم  والنمذجــة  البيانــات  وتســتخدم  والمتلقيــة 
الجهــود المصممــة خصيًصــا فــي البلــدان األقــّل نمــًوا 
الناميــة،  الصغــرة  الجزريــة  والــدول  العالــم  فــي 

وغرهــا مــن البلــدان الــيت تعانــي مــن أزمــات غذائيــة.

ســوف تســاعد المنصــة الجغرافيــة المكانيــة الجديــدة 
للمبــادرة البلــدان علــى اتخــاذ قراراتهــا باالســتناد إلــى 
 20 مــن  أكــرث  عمــل  تضافــر  بفضــل  والبيانــات،  العلــم 
وحــدة تابعــة لمنظمــة األغذيــة والزراعــة فــي مجــاالت 
متعــددة، مــن صحــة الحيــوان إلــى التجــارة واألســواق. 
المســتقاة مــن  البيانــات  فالمنصــة تعمــل علــى دمــج 
الربــة  مثــل  فئــات  فــي  المنظمــة،  تخصصــات  جميــع 
األســماك  ومصايــد  والمنــاخ  والميــاه  واألراضــي، 
والبيانــات  والتجــارة  والمحاصيــل  الحيوانيــة،  والــرثوة 
تســتخلص  أنهــا  كمــا  واالقتصاديــة.  االجتماعيــة 
المعلومــات مــن شــركاء المنظمــة ومقدمــي البيانــات 
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معالم بارزة: التطبيق الرقمي إلدارة المياه
أجهــزة  تليفونيــكا  اإلســبانية  االتصــاالت  وشــركة  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  أوصلــت 
مــن  وغرهــا  اآلليــة،  الجويــة  األرصــاد  ومحطــات  الرقميــة،  الميــاه  استشــعار 
التكنولوجيــات واالبتــكارات المتطــورة، إلــى المزارعــني الريفيــني فــي عــدد مــن بلــدان 
أمريــكا الاتينيــة. وتســاعد هــذه الشــراكة المزارعــني علــى إدارة مــوارد الميــاه بشــكل 
تليفونيــكا  تطبيــق  ويســتخدم  الحــادة.  المناخيــة  األحــداث  مــع  والتعامــل  أفضــل 
لمســاعدة  ُبعــد  عــن  استشــعار  أجهــزة   )Smart Agro( الذكيــة  للزراعــة  الرقمــي 
المزارعــني علــى مراقبــة ظــروف الرطوبــة واحتياجــات الميــاه والتحكــم فيهــا والتنبــؤ 
بهــا. وقــد ســاعد هــذا التطبيــق المزارعــني فــي إنتــاج البطاطــا والــّن فــي كولومبيــا 
إكــوادور،  فــي  أمــا  الســلفادور.  فــي  بــرو ومحاصيــل مختلفــة  فــي  القطــن  وزراعــة 
الــروة  حالــة  مثــل  المعلومــات،  مــن  أخــرى  أنواًعــا   Smart Agro تطبيــق  فيوفــر 

الحيوانية ومستويات انبعاثات غازات الدفيئة.
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الحكوميــة  غــر  المنظمــات  ذلــك  فــي  بمــا  العامــة، 
والقطاع الخاص ووكاالت الفضاء.

منظمــة األغذيــة والزراعــة فــي ميــدان 
العمل

المكاتــب  مــن  الواســعة  شــبكتها  المنظمــة  تســتخدم 
لتقديــم  المتاحــة  والبيانــات  الفنيــة  والخــرة  والشــركاء 
العالميــة  الدعــم للسياســات واالســراتيجيات والرامــج 
واإلقليميــة والقطريــة بشــأن األمــن الغذائــي والتغذيــة 

والقضايا ذات الصلة. إليكم بعض ما نقوم به:
تطوير ودعم صياغة المعاير واألســاليب والمناهج 	 

ذلــك  بعــد  يمكــن تطبيقهــا  الــيت  الفنيــة  أو  العلميــة 
على المستوى القطري.

العمل مع الشركاء لصياغة قواعد ومعاير موجهة 	 
نحو السياسات لالتفاقيات والمعاهدات الدولية.

المعلومــات 	  ونظــم  البيانــات  قواعــد  ودعــم  تطويــر 
على المستوى العالمي.

مثــل 	   ، والمعلومــات  والتقاريــر  الدراســات  إصــدار 
الغذائــي  األمــن  حالــة  عــن  الرئيســي  المطبــوع 

والتغذية في العالم.
دعم تطوير وتبادل االبتكار في الزراعة المستدامة 	 

الرقميــة  األدوات  علــى  الحصــول  فــرص  وتحســن 
ذات الصلــة.

توفر تنمية القدرات وبرامج التوعية ودعمها.	 

بيانات لوضع السياسات الذكية
تســتخدم المنظمــة البيانــات والتحليــالت لدعــم صانعــي 

القرار بطرق عديدة:
تأثــر حــاالت 	  تقنيــة وسياســية حــول  إعــداد إحاطــات 

واألغذيــة  العيــش  ســبل  علــى   19 كوفيــد-  مثــل 
والزراعة واألسواق والفقر والتغذية.

واســتخدام 	  البيانــات  مختــر  خــالل  مــن   - القيــام 
تحــدد  عالميــة  تقديــرات  بإجــراء   – الضخمــة  البيانــات 
وتتابــع االســتجابات علــى مســتوى السياســات فــي 

حــاالت  مثــل  المجــاالت،  مــن  واســعة  مجموعــة 
الطوارئ والتغذية والحماية االجتماعية والحوافز.

األغذيــة 	  سياســات  تحليــل  بيانــات  قاعــدة  اســتخدام 
القــرارات  عــن  عامــة  لمحــة  إلعطــاء  والزراعــة 
المتعلقــة بالسياســات الــيت تتبناهــا البلــدان للتخفيــف 

من تأثر كوفيد- 19 على األغذية والزراعة.
مــع 	  األغذيــة،  أســعار  وتحليــل  رصــد  أداة  اســتخدام 

المحليــة  األغذيــة  أســعار  حــول  المعلومــات  أحــدث 
والجــداول الزمنيــة للمحاصيــل لدعــم التوصيــات بشــأن 

الزراعة والحصاد خالل تفشي كوفيد- 19.
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أفعالنا هي مستقبلنا 
ما الذي يمكن أن تفعله البلدان؟

الغذائيــة 	  المســاعدة  خــالل  مــن  الضعفــاء  للســكان  الفوريــة  االحتياجــات  تلبيــة 
الطارئة وشبكات األمان االجتماعي المتطورة واليت يسهل الوصول إليها.

دعم نشر البيانات واستخدامها.	 
دعم التدابر العاجلة لزيادة توافر األغذية من صغار المزارعن.	 
وضــع سياســات قائمــة علــى األدلــة وتوفــر الدعــم القانونــي للنظــم الغذائيــة 	 

المستدامة، مثل اللوائح المتعلقة بالتغذية والعمل الالئق وموارد األراضي.
العمــل مًعــا لجعــل النظــم الغذائيــة أكــرث قــدرة علــى الصمــود  فــي مواجهــة 	 

التقلبات والصدمات المناخية.
ضمــان أن توفــر النظــم الغذائيــة المســتدامة أنماًطــا غذائيــة صحيــة ميســورة 	 

الكلفة للفقراء وسبل العيش الالئق للعاملن في النظام الغذائي.
تشــجيع المزيــد مــن الممارســات الذكيــة والمراعيــة للبيئــة للحفــاظ علــى المــوارد 	 

الطبيعيــة، وتعزيــز الصحــة الغذائيــة، ودعــم األنظمــة المتصلــة بالمنــاخ، وإبطــاء 
القضاء على التنوع البيولوجي الذي قد يسهم في تفشي األمراض.

إعطاء األولوية لالبتكار والرقمنة والعمل على سد الفجوة الرقمية.	 
أن يوضع في االعتبار، في أوقات األزمات، رسم خطط للمشريات الحكومية 	 

لشــراء الســلع الزراعيــة مــن صغــار المنتجــن بغــرض إنشــاء المخــزون مــن المــواد 
غر القابلة للتلف أو زيادته.

الســخي مــن 	  اإلنفــاق  الصحيــة واالقتصاديــة مــن خــالل  عنــد مواجهــة األزمــات 
الموارد العامة، يجب اعتماد تدابر لتجنب تقلب أسعار المواد الغذائية.

ممارســة التضامــن العالمــي أو التعــاون الدولــي لتجنــب اآلثــار المضــّرة بصغــار 	 
المزارعن، في البلدان ذات القدرات المالية المحدودة للغاية.

ما الذي يمكن أن يفعله القطاع الخاص؟
مســتدامة 	  غذائيــة  نظــم.  فــي  تســتثمر  أن  الخاصــة  الشــركات  علــى  يتوجــب 

وقادرة على الصمود، توفر فرص عمل الئقة.
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معالم بارزة: دعم سبل العيش في سوريا
كان علــى المزارعــني فــي ســوريا التكيــف باســتمرار للحفــاظ علــى إنتــاج القمــح 
المهــم فــي البــاد. وقــد صمــدوا رغــم الصــراع والــزوح وانعــدام األمــن الغذائــي 
الحــاد. وكان عليهــم التعايــش مــع نقــص البــذور والمعــدات الزراعيــة المســروقة 
أو المعرضــة للتخريــب. وســاعدت تهدئــة الــزاع واألمطــار الجيــدة علــى تحســني 
محاصيــل القمــح فــي عــام 2019، لكــّن القيــود الــي فرضتهــا جائحــة كوفيــد- 19  
ممكًنــا  يعــد  فلــم  جديــدة.  تحديــات  معهــا  جلبــت   ،2020 عــام  حلــول  مــع 
للمزارعني أن يجتازوا مسافات طويلة لرعي حيواناتهم، أو شراء المستلزمات 
أو بيــع المنتجــات فــي الســوق. لــذا قامــت المنظمــة بالتنســيق مــع الشــركاء فــي 
األمــم المتحــدة والعديــد مــن المانحــني لتوصيــل البــذور إلــى المزارعــني لزراعــة 
القمــح فــي فصــل الربيــع. كمــا ســاعدتهم فــي بنــاء أنفــاق إليــواء شــتات الخضــار 
وإصــاح نظــم الــري وإعــادة بنائهــا. واســتعاضت المنظمــة عــن التدريــب داخــل 
الصفــوف الدراســية فــي مجالــي الزراعــة وريــادة المشــاريع، بــدروس أصغــر فــي 
الجائحــة.  عــن  نشــأ  الــذي  الجســدي  التباعــد  بتوجيهــات  عمــًا  الطلــق،  الهــواء 
بمســاعدة  العالمــي،  األغذيــة  برنامــج  مــع  بالتعــاون  المنظمــة،  وقامــت 
المجتمعــات المحليــة علــى تتبــع تســعر البــذور ومبيــدات الحشــرات وغرهــا مــن 

الضروريات.  
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علــى الشــركات تطويــر وتكييــف وتبــادل التكنولوجيــات الــيت تســاعد علــى تحويــل 	 
النظم الغذائية.

علــى الشــركات الغذائيــة وتجــار التجزئــة فــي القطــاع  الخــاص أن تجعــل الخيــارات 	 
الغذائية المستدامة، خيارات جذابة ومتوفرة وميسورة الكلفة.  

يتوجــب علــى الشــركات وضــع خطــط لتقليــل الفاقــد والمهــدر مــن األغذيــة فــي 	 
مرحلــيت اإلنتــاج والتجهــز، واســتخدام المخزونــات الفائضــة والفوائــض الغذائيــة 

أو تشاطرها.
األغذيــة 	  ســالمة  لحمايــة  القطريــة  والتدابــر  القواعــد  تحــرم  أن  الشــركات  علــى 

وجودتهــا ورفاهيــة الموظفــن علــى طــول السلســلة الغذائيــة بأكملهــا، خاصــة 
في البلدان النامية.

يمكن للشركات العاملة في القطاع الرقمي المساعدة في بناء قدرة سالسل 	 
الغــذاء علــى الصمــود. كمــا يمكنهــا تطويــر التكنولوجيــات وتكييفهــا وتشــاطرها 
لمعالجــة قضايــا النقــل والعــرض والطلــب، والمســاعدة علــى تخفيــف النقــص 

المؤقت أو الفوائض.
تتبــى 	  أن  اإللكرونيــة،  التجــارة  ذلــك شــركات  فــي  بمــا  األغذيــة،  لشــركات  يمكــن   

تكنولوجيات جديدة أو تشاطرها إلدارة اإلمدادات، وخاصة السلع القابلة للتلف 
بشكل كبر.

يمكــن للبنــوك والمؤسســات الماليــة مســاعدة المزارعــن، فــي أوقــات األزمــات، 	 
في الحصول على القروض المستحقة، من خالل النظر في تدابر مثل اإلعفاء 

من الرسوم، أو تمديد تواريخ استحقاق الدفع، أو تقديم خطط بديلة للسداد.
يمكــن للمؤسســات الكــرى الســليمة أن تســاعد فــي المحافظــة علــى سالســل 	 

الشــركات  لمســاعدة  االئتمانــات،  فــرة  إطالــة  إمكانيــة  فــي  والنظــر  اإلمــداد، 
الصغرة على البقاء.

يمكــن للشــركات تبــادل الخــرات أو التكنولوجيــات مــع الهيئــات العامــة والخاصــة 	 
المســتدام وســبل  الغذائــي  اإلنتــاج  فــي تحســن  المســاعدة  بهــدف   األخــرى، 
الرقميــة  واألدوات  المحمــول  الهاتــف  تطبيقــات  تســاعد  أن  ويمكــن  العيــش. 
األخــرى فــي معالجــة التحديــات الــيت تــراوح مــن تغــر المنــاخ وآفــات المحاصيــل 

وصواًل إلى األوبئة.
يجــب أن تضــع الشــركات فــي اعتبارهــا مــدى تأثرهــا علــى المــوارد الطبيعيــة 	 

وأن تتبى نهًجا مستداًما.
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معالم بارزة: قوة الشراكات
وخــراء  التنميــة،  وبنــوك  المانحــة،  البلــدان  إن 
الخــاص،  القطــاع  المدنيــة، ومؤسســات  الحمايــة 
ووكاالت األمــم المتحــدة األخــرى، هــي مــن بــني 
المنظمــة  مــع  العمــل  نســقت  الــي  األطــراف 
وقدمــت لهــا الدعــم. وقــد شــمل الدعــم الحاســم 
بــدء  بعــد  الجــراد  لمكافحــة  الخــاص  القطــاع  مــن 
جائحــة كوفيــد- 19 تمويــًا بقيمــة 10 مايــني دوالر 
لاســتثمار،  ماســرتكارد  مؤسســة  مــن  أمريكــي، 
ذلــك  فــي  بمــا  األنشــطة،  مــن  مجموعــة  فــي 

الكشف المبكر والرش وتدابر السامة.
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e لدينــا جميًعــا دور نلعبــه لتحقيــق الرؤيــة المتمثلــة فــي 

بنــاء عالــم خــال مــن الجــوع وســوء التغذيــة. ويجــب أال 
نتخلــى عــن العــادات المســتدامة فــي أوقــات األزمــات. 
ويمكننــا إجــراء خيــارات غذائيــة صحيــة. ويمكننــا القيــام 
بدورنــا لتقليــل الهــدر. كمــا يمكننــا أن ندعــو الحكومــات 
والشــركات والمنظمــات إلــى تبــادل المعــارف ودعــم 
النظــم الغذائيــة وســبل العيــش المســتدامة والقــادرة 
علــى الصمــود. مًعــا ننمــو، ونتغــذى، ونحافــظ علــى 

استدامة عالمنا.
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ما الذي يمكننا القيام
به جميًعا؟ 
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ال تتوفر ألكر من ملياري )2( 
شخص إمكانية الحصول بانتظام على غذاء  

آمٍن ومغٍذ وكاٍف.

إن نحو 135 مليون شخص في  
55 بلًدا يعانون الجوع الحاد الذي 

يتطلب مساعدات عاجلة من حيث الغذاء 
والتغذية وسبل العيش.

من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم 
إلى نحو 10 مليارات نسمة بحلول 

عام 2050، وهو ما سيؤدي إلى 
زيادة ملحوظة في الطلب على الغذاء.

ُيفقد سنوًيا نحو 14 في 
المائة من األغذية المنتجة 

لاستهاك العالمي قبل وصولها إلى
 سوق الجملة.

سوف يزداد النقص التغذوي وسوء 
التغذية إلى حد كبر بحلول عام 
2050 ما لم يجِر 

تحويل نظمنا الغذائية. 
وقد تتفاقم العواقب بسبب التفاوت في 
المداخيل أو البطالة أو ضعف القدرة على 

الحصول على الخدمات.

أكر من 3 مليارات شخص في 
العالم عاجزون عن الوصول إلى 
اإلنرتنت، وأغلبهم في المناطق الريفية 

والنائية. ويتعني تعزيز قدرة صغار المزارعني 
على الحصول على االبتكار والتكنولوجيا 

والتمويل والتدريب لتحسني سبل عيشهم.
 

إن اإلنتاج الغذائي المكثف، مقرتًنا بتغر 
المناخ، يتسبب في خسارة سريعة 

للتنوع البيولوجي. وفي الوقت 
الحالي، ال يمثل سوى تسعة أنواع 

من النباتات 66 في المائة 
من إجمالي إنتاج المحاصيل الغذائية.

أدى سوء األنماط الغذائية 
وأساليب الحياة الخاملة إلى 

ارتفاع حاٍد في 
معدالت السمنة، ليس 

فقط في البلدان المتقدمة، بل وأيًضا في 
البلدان المنخفضة الدخل، حيث غالًبا ما 

يتعايش الجوع والسمنة. ويسري هذا 
على المناطق كافة

 دونما استثناء. 

وقائع سريعة
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منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة

Viale delle Terme di Caracalla
00153 روما، إيطاليا

www.fao.org/world-food-day
#يوم_األغذية_العالمي

يوم األغذية العالمي
عــام،  )المنظمــة( كل  المتحــدة  لألمــم  األغذيــة والزراعــة  تحتفــل منظمــة 
لذكــرى  تخليــًدا  األول  أكتوبر/تشــرين   16 فــي  العالمــي  األغذيــة  بيــوم 
تأسيســها فــي عــام 1945. وبينمــا تحتفــل المنظمــة بمــرور 75 ســنة علــى 
األقاليــم،  جميــع  فــي  الشــركاء  مــع  العمــل  تواصــل  فإنهــا  تأسيســها، 
جعــل  علــى  التغذيــة  وســوء  للجــوع  عرضــة  األكــر  األشــخاص  لمســاعدة 
النظــم الغذائيــة أكــر قــدرة علــى الصمــود وســبل العيــش أكــر اســتدامة. 
أهميــة  علــى   19 كوفيــد-  لجائحــة  االنتشــار  الواســعة  اآلثــار  أكــدت  وقــد 

إظهار التضامن العالمي واتخاذ اإلجراءات الازمة.
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