
إن الشراكة بين منظمة األغذية والزراعة لدى األمم المتحدة )الفاو( والمملكة المغربية يمتد إلى عدة عقود في مجاالت 
العمل المختلفة. فمنذ افتتاح ممثليتها في الرباط في عام 1982 قامت الفاو بتنفيذ أكثر من 130 مشروع قطري في 

المغرب، باإلضافة إلى أكثر من ستين مشروعا إقليميا. كما قامت الفاو بمساعدة المغرب على تدشين أكثر من ثالثين 
مشروعا حشدت ما يقرب من 1.8 مليار دوالر أمريكي لالستثمار من المؤسسات المالية الدولية. يركز عمل الفاو بوجه 

خاص في المغرب على دعم السياسات واالستراتيجيات من أجل التنمية المستدامة وذلك من خالل مخطط المغرب 
األخضر باإلضافة إلى المشاريع المستقبلية بشأن النمو األزرق ونظام  وضع نماذج لتأثيرات تغير المناخ على الزراعة.

التعاون بين بلدان الجنوب: المفتاح نحو التنمية



التعاون بين بلدان الجنوب
التعاون بين بلدان الجنوب هو العمل على تبادل وتقاسم 
الحلول اإلنمائية الرئيسية – من معارف وتجارب وأفضل 
الممارسات وسياسات وتكنولوجيا ودراية وموارد – داخل 
البلدان الواقعة في القسم الجنوبي من القارة األرضية 

وفي ما بينها. يشمل التعاون الثالثي شراكات بين اثنين 
أو أكثر من البلدان النامية جنبا إلى جنب مع شريك ثالث، 

عادة ما يكون شريك الموارد التقليدية و/أو منظمة متعددة 
األطراف.

تستند استراتيجية التعاون بين بلدان الجنوب إلى أربع ركائز:

تيسير تبادل الحلول اإلنمائية وتشاركها من خالل . 1
توفير التوجيه والدعم التطبيقي من أجل ضمان 

جودة عالية لتبادل المعرفة )التبادل القصير 
والمتوسط والطويل األجل، طرائق التعلم،الجوالت 

الدراسية،التدريب(؛

تعزيز اإلدارة وشبكات المعرفة، وربط مزودي الحلول . 2
بين بلدان الجنوب مع طالبيها )العرض والطلب(، 
زيادة تشارك المعرفة وتعزيز التعلم في اتجاهين 

بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في 
الجنوب.

تيسير دعم مسبق على مستوى السياسات ، بما . 3
في ذلك حوار السياسات وتبادل المعرفة بين 

صانعي السياسات؛ وكذلك

تعزيز بيئة تمكينية، وحشد شراكات وموارد أوسع . 4
وكذلك تسليط الضوء على قيمة التعاون بين بلدان 

الجنوب.

يلعب كل من التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي 
دورا أكبر من أي وقت مضى في التصدي النعدام األمن 

الغذائي. إن الطلب العالمي لحلول التنمية في الجنوب 
التي تم اختبارها والتي أثبتت فعاليتها هو مرتفع دائما. 

منذ عام 1996، عملت منظمة األغذية والزراعة على تيسير 
التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من خالل إيفاد 

أكثر من 800 1 من الخبراء والفنيين إلى أكثر من 50 بلدًا 
في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وأمريكا الالتينية والبحر 

الكاريبي والشرق األدنى. 2
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اتفاقية المغرب وغينيا للتعاون بين 
بلدان الجنوب

في مبادرة تم إطالقها مؤخرا، يعمل المغرب ومنظمة 
األغذية والزراعة معا لدعم غينيا في اإلنتاج الزراعي 

المستدام وتحسين إدارة الموارد الطبيعية. 

تشمل المبادرة تطوير الزراعة المروية، ودعم سلسلة 
القيمة المضافة للبستنة، وبناء القدرات لصالح وزارة 

الزراعة في غينيا. كما يسعى إلى المساهمة في جهود 
غينيا في مكافحة الجوع والفقر المدقع في البالد. سوف 

يتقاسم المغرب خبرته الفنية والدروس المستفادة من 
استراتيجيته الوطنية الزراعية، »مخطط المغرب األخضر«، 
الذي يعزز النمو المستدام في اإلنتاج الزراعي وينظر إليه 

على أنه المحرك وراء تحقيق المغرب للغاية المتعلقة 
بالجوع في الهدف األول من األهداف اإلنمائية لأللفية.

فضال عن ذلك، فإن تمويل المغرب لدعم التعاون بين 
بلدان الجنوب في الزراعة والثروة السمكية في غينيا 

وبلدان أخرى في المنطقة هو من خالل حساب األمانة 
المنشأ حديثا، الذي يسمح للقطاع العام فضال عن 

مساهمات القطاع الخاص. من خالل حساب األمانة هذا، 
يساهم المغرب في تحقيق األمن الغذائي في البلدان 

األفريقية من خالل دعم اإلنتاج الزراعي المستدام 
وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.

 فيتنام - تشاد
بموجب اتفاق التعاون الثالثي بين بلدان الجنوب مع 

منظمة األغذية والزراعة، قام الخبراء الفيتناميون بمساعدة 
تشاد على تنفيذ سلسلة من األنشطة التي تهدف إلى 

تحسين األمن الغذائي لهذا البلد األفريقي. وتضمنت 
األنشطة الري من أجل زراعة األرز والبساتين، وزيادة إنتاج 

الحبوب والصيد الحرفي وتربية النحل وتجهيز األغذية. قدم 
خمسة عشر خبيرا وفنيا فيتناميا المساعدة لتشاد في 

تنفيذ األنشطة على مدى عامين. كانت التكاليف وقيمتها 
2 مليون دوالر أمريكي مغطاه من قبل دولة تشاد من 

خالل حساب األمانة المنشأ مع منظمة األغذية والزراعة 
والتي قدمت أيضا المساعدة الفنية.

 برنامج الشراء من األفارقة ألفريقيا
أطلقت مبادرة برنامج الشراء من األفارقة ألفريقيا في 
عام 2012، بتمويل من حكومة البرازيل، من أجل تعزيز 

األمن الغذائي والتغذية وتوليد الدخل بين المزارعين 
والمجتمعات الضعيفة في إثيوبيا ومالوي وموزمبيق 

والنيجر والسنغال.

استلهامًا من تجربة برنامج شراء األغذية البرازيلي،- جزء 
من حملة الدولة الناجحة »القضاء على الجوع« - يقوم 

برنامج الشراء من األفارقة ألفريقيا بشراء الحبوب 
والبقوليات من أصحاب الحيازات الصغيرة إلمداد برامج 

التغذية المدرسية المحلية. مّثل برنامج الشراء من 
األفارقة ألفريقيا تعبيرا عن إرادة سياسية من قادة 
الدول المشاركة ونموذجا ممتازا للتعاون بين بلدان 

الجنوب.

تم إدخال برنامج التغذية المدرسية في عدد من البلدان 
األفريقية وتوفير الطعام المغذي لألطفال في 

المدارس. تدعم المنظمة وشركاؤها مجموعات من 
المزارعين كي يصبحوا أكثر انخراطا في إنتاج وتسويق 

األغذية والمساهمة في استكمال وتنويع الوجبات 
الغذائية في برامج التغذية المدرسية، وفي ذات الوقت 
تعزيز الحوار مع السياسات العامة. في الجانب اإلنتاجي، 

تعرض الفاو الخبرة التقنية لتقديم الدعم المباشر 
للمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في توزيع البذور 

والمدخالت الزراعية و التدريب على الحصاد وما بعد 
الحصاد واإلدارة المتكاملة لآلفات والحدائق المدرسية 

من أجل تحسين التغذية. تعمل هذه األنشطة على زيادة 
اإلنتاج الزراعي وخلق المزيد من فرص الدخل للمزارعين 
من أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل الشراء المحلي 

المباشر للمواد الغذائية.
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المبادرة اإلقليمية لندرة المياه في 
الشرق األدنى

يواجه إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا تحديات التصدي 
لمجموعة واسعة من القضايا المعقدة والمتشابكة المرتبطة 

بإدارة الموارد الطبيعية، وخاصة األراضي والمياه، وتأمين 
اإلمدادات الغذائية للعدد المتزايد من السكان.

من أجل التصدي لهذه التحديات، أطلقت منظمة األغذية 
والزراعة مبادرة إقليمية بشأن ندرة المياه. ويتمثل الهدف 
العام من هذه المبادرة بدعم البلدان األعضاء في تحديد 
وترشيد السياسات وأفضل الممارسات في مجال إدارة 

المياه والزراعة، والتي يمكن أن تسهم بشكل كبير في زيادة 
اإلنتاجية الزراعية، وتحسين األمن الغذائي والحفاظ على 

الموارد المائية. تقوم المرحلة التجريبية من المبادرة بتحديد 
المناطق الحرجة التي تتطلب العمل؛ في الخطوات المقبلة، 
وسوف تقدم المنظمة المساعدة في صياغة االستراتيجية 

التعاونية اإلقليمية وبناء شراكات واسعة لدعم تنفيذها.

إن العمل الذي تم إنجازه في إطار المبادرة يشجع البلدان 
على التعلم من التكتيكات الناجحة التي تستخدمها البلدان 

األخرى لتحسين إدارة واستخدام نظم الزراعة البعلية 
والمروية والمياه الجوفية من خالل نهج مبتكر، بما في ذلك:

خلق إجماع واسع على جدول أعمال إصالح المياه بين 	•
جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

اإلشادة بدور المزارعين في دفع التحول في 	•
استخدام وإدارة الموارد المائية.

إشراك القطاع الخاص كمدير فعلي لسلسلة القيمة 	•
الغذائية المضافة وكموّرد ألحدث التقنيات المتاحة.

إقامة شراكات موجهة نحو اتخاذ اإلجراءات وقائمة 	•
على النتائج.

تطوير أدوات لقياس النتائج بشكل ملموس وجمع 	•
األدلة لدعم عمليات صنع السياسات واتخاذ القرارات.

ندرة المياه
بلغة بسيطة، تحدث ندرة المياه عندما يفوق الطلب على 

المياه العذبة اإلمداد في المجال المحدد.

األبعاد الثالثة الرئيسية التي تميز ندرة المياه هي:
ندرة توافر المياه العذبة ذات النوعية المقبولة نسبة . 1

إلى إجمالي الطلب، في حالة بسيطة من نقص 
مخزون المياه.

ندرة فرص الحصول على خدمات المياه، بسبب . 2
فشل المؤسسات لضمان إمدادات موثوق بها من 

الماء للمستخدمين.

الندرة بسبب عدم وجود البنية التحتية المالئمة، . 3
بغض النظر عن مستوى الموارد المائية، وذلك 

بسبب القيود المالية.

في الحالتين األخيرتين، يمكن للبلدان أن تمتلك مستوى 
عال نسبيا من موارد المياه إال أنها غير قادرة على تحصيلها 
وتوزيعها بسبب محدودية الموارد المالية التي تحول دون 

تطوير البنية التحتية أو عدم القدرة المؤسسية على 
صيانتها وإدارتها بشكل مناسب.

في القرن الماضي، تزايد معدل الطلب على استخدام 
المياه عالميا ليصل أكثر من ضعف معدل الزيادة السكانية، 
ووصل العدد المتزايد من المناطق، بما في ذلك منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، الحد األقصى الذي يمكن 
أن ُتسّلم به خدمات المياه على نحو مستدام . إن النمو 

السكاني والتنمية االقتصادية تضغط ضغوطا غير 
مسبوقة على موارد المياه المتجددة والتي هي في 

الوقت ذاته محدودة، خاصة في المناطق القاحلة. وعلى 
الرغم من أن ندرة المياه متوقع تعاظمها في مختلف 

أشكال التنمية االقتصادية، إال أن العديد من مسبباتها، إذا 
ما حددت بشكل صحيح، يمكن التنبؤ بها أو تجنبها أو 

التخفيف منها.
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رصد الحفر المائية في كينيا
تعتمد المجتمعات الرعوية في كينيا على الحفر المائية من 

أجل ماشيتها. وقد أدى نقص المياه إلى نشوب الصراع 
بين المجتمعات، وبالنسبة لبعض الرعاة إلى التخلي 

وبشكل كامل عن سبل عيشهم. بالتالي فإن الحفر المائية 
حاسمة من أجل البقاء.

تعمل منظمة الفاو مع جامعتي نيروبي وتكساس من أجل 
توسيع البرنامج الذي يقوم برصد مستويات الحفر المائية 

لغرض مساعدة المجتمعات الرعوية. ويستخدم نظام الرصد 
التصوير باألقمار الصناعية واالستشعار عن بعد إلظهار 
االتجاهات في مستويات المياه وصحة وتوافر المراعي 

وكميات األمطار وكمية المياه المتبخرة في الغالف الجوي.

وقد أضاف البرنامج التجريبي لمنظمة الفاو في مقاطعة 
توركانا تكنولوجيا الهواتف الذكية لتحسين نظام الرصد. 

ويتم تدريب مراقبين من المجتمع على استخدام الهواتف 
الذكية إلرسال البيانات في الوقت الحقيقي بشأن 

مستويات المياه، والتي يتم تحميلها على الفور إلى قاعدة 
بيانات مركزية مما يسمح بتحليلها واالستجابة لها على وجه 

السرعة.

ويتم تحذير الرعاة في حالة مستويات المياه المنخفضة في 
منطقة ما حتى يتمكنوا من االنتقال إلى مناطق ذات وفرة 

كافية من المياه والمراعي، وبالتالي التخفيف من حدة 
الصراعات المحتملة واالستخدام المفرط للموارد الطبيعية. 

ويربط النظام بين اإلنذار المبكر  واالستجابة مما يسمح 
للمجتمعات الرعوية بالتخطيط المستقبلي المتعلق بتوافر 

المياه وغيرها من الموارد. وسوف يوفر نظام اإلنذار المبكر 
البيانات في مجال التخطيط إلنتاج المراعي وإنشاء مصادر 
جديدة للمياه وغيرها من التدابير للحد من المخاطر. وعالوة 

على ذلك، فإن قاعدة البيانات تفسح لدراسة اتجاهات 
الجفاف، وهو أمر مفيد في التكيف مع تغير المناخ.
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المساعدات الغذائية من المزروعات 
المحلية في الصومال

إن المجتمعات الزراعية في الصومال - وخاصة المنطقة 
الغنية بالحبوب جنوب وسط البالد - وعلى مدى العقدين 

الماضيين، تأثرت وبشدة جراء الصراع والجفاف المتكرر 
اللذان أديا إلى فشل المحاصيل على نطاق واسع وضعف 

الغالل. لذلك يعمل االتحاد األوروبي والنمسا والفاو 
وبرنامج األغذية العالمي مع المزارعين المحليين لتغيير 

ذلك. وقد ساعدت المبادرة الجديدة المدعومة من الشركاء 
األربعة المزارعين الصوماليين على أن يصبحوا موردين 

لمساعدات غذائية ذات جودة عالية ألبناء جلدتهم من 
الصوماليين. 

خالل األشهر اإلثنى عشر المنقضية، عمل خبراء من الفاو 
وبرنامج األغذية العالمي مدعومون من االتحاد األوروبي 
مع  عشرات المزارعين في عدة مجتمعات لتدريبهم على 

فترة ما بعد الحصاد والتخزين وإدارة المخازن من أجل 
النهوض بالجودة واإلنتاج والحد من الفاقد من خالل حفظ 
البذور خاليًة من التلوث واآلفات. كما قام المزارعون بتعلم 

كيفية تصنيف حبوبهم. وتهدف هذه المهارات إلى زيادة 
نوعية ما ينتجونه.

لقد أضحوا  قادرين على إنتاج الذرة التي تلبي معايير 
الجودة العالمية بكميات كافية لبيعها لبرنامج األغذية 

العالمي، والذي سوف يستخدم الحبوب المزروعة محليا 
في برامجه للمساعدات الغذائية للصوماليين األكثر ضعفا 

وممن يعانون من انعدام األمن الغذائي. ووفقا لبيانات 
إنتاج األغذية، فإن المزارعين الصوماليين يلبون 40 في 

المائة فقط من الطلب المحلي على الحبوب في البالد. 
سيقوم كل من منظمة الفاو وبرنامج األغذية العالمي معا 
بالسعي لتوسيع نطاق هذه المبادرة لضمان حصول صغار 

المزارعين على فرص أفضل للوصول إلى األسواق 
الزراعية، حتى يصبحوا طرفا قادرا على المنافسة في 

تجارة األغذية المحلية والدولية، وبالتالي يحسنوا حياتهم.

االبتكار في الزراعة األسرية
تقوم أكثر من 500 مليون مزرعة أسرية بإدارة غالبية 

األراضي الزراعية في العالم وتنتج معظم المواد الغذائية 
في العالم. كما تلعب المزارع األسرية دورا أساسيا في 

ضمان األمن الغذائي العالمي ورعاية وحماية البيئة 
الطبيعية والقضاء على الفقر ونقص وسوء التغذية.

يحدث االبتكار في مجال الزراعة األسرية عندما يقوم األفراد 
والمجموعات بتبني األفكار الجديدة والتكنولوجيات أو 

العمليات التي، إذا ما نجحت، تنتشر خالل الجماعات 
والمجتمعات المحلية. إن العملية معقدة وتنطوي على 
العديد من األطراف الفاعلة وال يمكن لها أن تعمل في 

فراغ. وتتعزز العملية من خالل وجود نظام ابتكار فعال بما 
في ذلك بيئة اقتصادية ومؤسساتية مواتية. ويبني 

االبتكار في كثير من األحيان على المعرفة المحلية والنظم 
التقليدية ويعدل عليها ويترافق ذلك مع مصادر جديدة 

للمعرفة من نظم البحوث الرسمية.

أحد العوامل األساسية لجميع المبتكرين - بما في ذلك 
المزارعين األسريين - هو الوصول إلى األسواق التي تقوم 

بمكافئة مشاريعهم. إن وصول المزارعين إلى األسواق، 
بما في ذلك األسواق المحلية، من أجل منتجاتهم - سواء 

كان ذلك المواد الغذائية أو المحاصيل التي تدر األموال 
– يشكل حافزا قويا على االبتكار. وتساعد التكنولوجيات 

المزارعين على دخول السوق من خالل إتاحة إنتاج فائض 
للتسويق. ويعتمد كل من االبتكار واألسواق بل ويعززان 

بعضهما البعض. ويمكن لمنظمات المنتجين والتعاونيات 
الكفؤة أيضا أن تلعب دورا رئيسيا في مساعدة المزارعين 

على الربط بين مدخالت ومخرجات األسواق.

وتقوم البرامج والسياسات التي تشجع على االبتكار في 
مجال الزراعة بالنسبة للمزارع األسرية، بما في ذلك تلك 

التي تدعمها منظمة األغذية والزراعة، بالتركيز على تقديم 
البحوث الشاملة والخدمات االستشارية والمؤسسات 
والبنية التحتية لسوق العمل التي عادة ما يعجز القطاع 

الخاص عن توفيرها.
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التسويق الزراعي في 
زمبابوي

شكل االتحاد األوروبي ومنظمة األغذية والزراعة وحكومة 
زمبابوي شراكة لمساعدة الفقراء من أصحاب الحيازات 

الصغيرة على زيادة اإلنتاج واإلنتاجية واالنخراط في 
التسويق الزراعي من خالل ُنهج الزراعة المتكاملة. وتدير 

منظمة األغذية والزراعة برنامجا مدته أربع سنوات بقيمة 
19 مليون دوالر أمريكي، يركز على الري وأنشطة دعم 

اإلنتاج الحيواني ألصحاب الحيازات الصغيرة.

إن نظم الري الموجودة لدى أصحاب الحيازات الصغيرة عادة 
ما تكون ذات أداء سيئ نتيجة للمشاكل الفنية والمالية. 
فحاليا، فقط 61 في المائة )000 10 هكتار( من إجمالي 

األراضي الكلية المزودة بمرافق ري تعمل بفعالية. ويهدف 
هذا المشروع إلى توسيع هذه المناطق لمساحة إضافية 
تقدر بـ 000 1 هكتار من خالل تحسين البنية التحتية للري 
وتطوير قدرات المزارعين لتطبيق الري الزراعي واألعمال 

التجارية وتعزيز لجان إدارة الري على مستوى المجتمع 
المحلي.

إن مكّون الثروة الحيوانية في البرنامج يدعم 000 40  من 
المزارعين الفقراء الذين يضطلعون بإنتاج مختلط من 

المحاصيل والثروة الحيوانية في أقاليم تتميز بقلة األمطار 
ونوبات الجفاف المتكرر خالل الموسم وفشل المحاصيل 

على نطاق واسع. يسمح البرنامج، من خالل تحسين 
سياسات الثروة الحيوانية وأنظمة الصحة الحيوانية وتعزيز 
كامل سلسلة القيمة المضافة للماشية، بالحصول على 
دخل أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر استدامة ألصحاب الحيازات 

الصغيرة فضال عن تحسين التغذية العامة للمزارعين عن 
طريق ضمان الوصول إلى المنتجات الحيوانية.



في السنوات األخيرة، عزز المغرب ومنظمة األغذية والزراعة  
شراكتهما من خالل مبادرات جديدة في مجال التعاون بين 

بلدان الجنوب. ففي يونيو/حزيران 2014 تم توقيع اتفاق ثالثي 
تقوم فيه المنظمة بمساعدة المغرب على تقديم المساعدة الفنية 
لجمهورية غينيا. ومن خالل هذه المشاريع المستقبلية والتعاون بين 

بلدان الجنوب، سيقوم المغرب بتبادل المعارف والدراية والخبرة 
والدروس المستفادة، ومواصلة اإلسهام في تحقيق األمن الغذائي 

في البلدان األفريقية من خالل دعم اإلنتاج الزراعي المستدام وتحسين 
إدارة الموارد الطبيعية.
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»آمل أن نتمكن من االستمرار في العمل الوثيق باتجاه أهدافنا 
المشتركة، لصالح شعب المغرب وشعوب المنطقة.«

جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة


