
لنتائج ا
لعاملية ا

حتويل احملتويات في  تساعد  البلدان 
الطوعية  التوجيهية  اخلطوط 

أفعال  إلى  احليازة  بشأن 

وفواقد  خسائر  إلنهاء  السعي 
سلسلة  طول  على  األغذية 

اإلنتاج

الطاعون  بعد  ما  مرحلة 
ليست  ولكنها  البقري، 

منتهية" "قضية 

للمعلومات  شبكات  إقامة 
العالم  عن جتارة األسماك في 

ببعضها وربطها 

برنامج  النجاح:  من  االستفادة 
الغابات  من  تركيزه  في  يتوسع 

الطبيعية  املناظر  إلى 

موز مقاومة  أصناف  حتديد 
الطفرات  باستخدام  للفطر 

ملستحثة ا

ال  الفاكهة  ذبابة  مكافحة 
الوطنية احلدود  عند  تنتهي 

عن  يسفر  توجيهي  برنامج 
جديدة  توجيهية  خطوط 

الناجمة  األمراض  ملكافحة 
األغذية عن 

في  "الثقافة"  على  التشديد 
الزراعة

لتجفيف  البسيطة  األرفف 
املعيشة  من  حتسن  األسماك 

بوروندي  في  والتغذية 

بلدان  بني  فيما  التعاون 
نيجيريا  ربط  في  ينجح  اجلنوب 

األغذية  ومنظمة  والصني 
والزراعة 

على  القائمة  الزراعة 
االنتعاش  في  تسهم  الصون 

لزمبابوي  االقتصادي 

التنمية  تقود  كانيم  في  املرأة 
الزراعية

حتفز  احملليني  املستمعني  نوادي 
الريف في  والرجال  النساء 

األطفال  عمالة  تقليل 
الالئقة  العمل  فرص  بتشجيع 

الريف في 

السهل  منطقة  حكومات 
املفاجآت  تتالفى  أفريقيا  وغرب 

موسمية رصد  بعمليات 

مسؤولية  تتحمل  البلدان 
للجراد  اإلقليمية  املكافحة 

الصحراوي 

مدن  تطعم  البساتني 
الكونغو  جمهورية 

الدميقراطية

كينيا  في  املاساي  الرعاة 
بالبستنة  االهتمام  يتعلمون 

ازدهار احملاصيل رغم  مع 
اجلفاف 

جمهورية  في  الغابات  حصر 
بيانات  يُعطي  املتحدة  تنزانيا 

هامة أساسية 

تعطي  احلرجية  املسوحات 
للمشاركة  أساسية  بيانات 

اإلضافية  األنشطة  في 
عن  الناجمة  اإلنبعاثات  خلفض 

وتدهورها في  الغابات  إزالة 
النامية  البلدان 

الشاي  منتجي  صغار 
معايير  من  يستفيدون 

املنسقة السالمة 

أغذية  مرفق  مشروعات  انتهاء 
املنظمة،  األوروبي في  االحتاد 
ً مستمرا مازال  تأثيرها  ولكن 

ايكولوجي  نظام  أكبر 
اآلن  يسير  آسيا  لبحيرة في 
نحو  االستدامة  طريق  على 

ملستقبل ا

احملسنة  املزارعني  منظمات 
الكاريبي اقتصادات  تدعم 

يعني غالت  بذور جيدة  إنتاج 
جيدة

هايتي  في  احملليون  البستانيون 
للتغذية يتحمسون 

الدواجن حتسن من  مشروعات 
األفغانية  املرأة  معيشة 

يعدن  األلبان  مزارعات 
لدعم  دخولهن  استثمار 

أسرهن

انخفضت نسبة سوء التغذية بني 
األطفال إلى 12.6 في املائة بني 

األسر املستفيدة، مقارنة بنسبة 
31.1 في املائة بني األسر األخرى.

املرأة في كانيم تقود التنمية الزراعية

ينسق نظام 
GLOBALFISH )شبكة 

املعلومات عن األسماك( 
التي تربط ستة شبكات 

إقليمية ملصايد األسماك 
تضم 85 بلداً.

إقامة شبكات للمعلومات 
عن جتارة األسماك في العالم 

وربطها ببعضها

لم لعا ا
يقيا فر أ

سيا آ
أوروبا

الالتينية  أمريكا 
ريبي والكا

األدنى الشرق 
الشمالية أمريكا 

الهادي احمليط  غرب  جنوب 

األغذية  منظمة  في  األعضاء  الدول  املصدر: 
اجمللس انتخابات  ألغراض  األقاليم  بحسب  والزراعة 

ساعدت أصناف املوز اجلديدة التي استنبطتها 
الشعبة املشتركة بني منظمة األغذية 

والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية على 
زيادة دخل األسرة في سري النكا 25 مرة.

حتديد أصناف موز مقاومة للفطر باستخدام الطفرات 
املستحثة

70 في املائة من اخلضر التي 
العاصمة  تستهلكها كينشاسا 

تزرع في حدائق داخل كنشاسا 
وحولها ويذهب إنتاجها إلى األسواق.

البساتني تطعم مدن جمهورية الكونغو 
الدميقراطية

املزارعون الذين استخدموا بذوراً جيدة في حقولهم 
ضاعفوا من غالتهم، وهي البذور التي أعطت 

فاصوليا تكفي إلطعام أكثر من 000 450 أسرة.
إنتاج بذور جيدة يعني غالت جيدة

حتسنت الصحة األسرية 
بفضل توافر األلبان وزيادة 
متوسط الدخل أربع مرات 

النساء في مزارع األلبان يعدن 
استثمار دخلهن في مساندة أسرهن

تشير تقديرات منظمة األغذية والزراعة 
إلى أن القضاء على مرض الطاعون 

البقري كان معناه توفير عائد اقتصادي 
يقدر بنحو 920 مليون دوالر أمريكي 

سنوياً في أفريقيا وحدها.
مرحلة ما بعد الطاعون البقري، ولكنها ليست 

"قضية منتهية"

نفذت منظمة األغذية والزراعة 31 
مشروعاً في 28 بلداً قدمت مزايا 

مباشرة لنحو 15 مليون نسمة. 
انتهاء مشروعات مرفق أغذية االحتاد 

األوروبي في املنظمة، ولكن تأثيرها مازال 
ً مستمرا
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