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االحتف���ال اإلصدار،ن���ود  به���ذا 
بالذك���رى الس���بعني لتأس���يس منظم���ة األغذي���ة والزراع���ة، بوصفه���ا 
هيئ���ة تابع���ة لألم���م املتح���دة ُتعن���ى بش���ؤون األغذي���ة والزراع���ة، غ���ر 
أن���ين كن���ت أود ب���كل أمان���ٍة االحتف���ال الي���وم بإص���دار إع���الن مف���اده: 
»لق���د قضين���ا عل���ى اجل���وع يف الع���امل«. إذ أن ه���ذا ه���و الوق���ت ال���ذي 

يس���تحق االحتف���ال فع���اًل. 
وألن جيلن�ا لدي�ه فرص�ة حقيقي�ة لتحقي�ق ذل�ك، فكل م�ا ينقصنا هو 

اإلرادة السياس�ية والوع�ي االجتماع�ي واجله�ود العاملية.
وال ش�ك أنن�ا أصبحن�ا الي�وم يف وض�ع أفض�ل بكثر مما كن�ا عليه منذ 
70 عام�اً مض�ت. فعندم�ا تأسس�ت منظمة األغذي�ة والزراع�ة، كان العامل 
ال ي�زال يلتق�ط أنفاس�ه يف أعق�اب ح�رب ضاري�ة. وعان�ت معظ�م ال�دول 
األوروبي�ة م�ن آث�ار اجل�وع املدم�رة. ويف 16 أكتوبر/تش�رين األول 1945، 
ح�دد دس�تور منظم�ة األغذية والزراع�ة لألمم املتحدة رؤي�ة املنظمة: »عامل 
خ�اٍل م�ن اجل�وع وس�وء التغذي�ة، يس�هم م�ن خالل�ه الغ�ذاء والزراع�ة يف 
حتس�ني مس�تويات معيش�ة اجلمي�ع، وخباص�ة الفئ�ات األكث�ر فق�راً«. 
وحتت�م علين�ا عندئ�ذ أن حن�ارب ع�دواً شرس�اً ه�و اجل�وع، ذل�ك الع�دو 
ال�ذي نعل�م مجيع�اً آث�اره جي�داً لكنن�ا ال نعل�م س�وى الن�ذر اليس�ر ع�ن 
أس�بابه. وكان علينا بالفعل أن نبدأ من الصفر. وُنش�رت نتائج أول مس�ح 
عامل�ي لألغذي�ة بتنس�يق جه�ود املنظم�ة ع�ام 1946، وأك�د أن�ه: »م�ن 
املعل�وم أن هن�اك ق�دًرا كب�ًرا م�ن اجملاع�ة وس�وء التغذي�ة يف الع�امل ]غر 
أن[ املعلوم�ات املبهم�ة ع�ن مث�ل ه�ذا الوض�ع ال تكف�ي. ويل�زم احلص�ول 
عل�ى احلقائ�ق واإلحص�اءات إذا كان�ت الدول تعتزم القض�اء على اجملاعة 

التغذية«. وس�وء 
ويع�رض ه�ذا الكت�اب قص�ة ه�ذه العق�ود الس�بعة م�ن تاري�خ منظم�ة 
األغذي�ة والزراع�ة، ورواده�ا األوائ�ل ومس�اعيهم. أولئ�ك ال�رواد م�ن أمث�ال 

ديفي�د لوب�ن صاح�ب الرؤي�ة امللهم�ة، وفران�ك ل. ماكدوغ�ل، ال�ذي كان 
الذي�ن  الس�بعة  العم�وم  وامل�دراء  األوىل،  الس�نوات  تل�ك  إهل�ام يف  مص�در 
س�بقوني، والذي�ن ترك�وا مجيع�اً تراثاً راقي�اً وافي�ًا، واآلالف من متخصصي 
منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة، الذي�ن كرس�وا حياته�م وعمله�م، عل�ى امت�داد 
س�بعني عامًا، للمهمة اليت تأسس�ت من أجلها املنظمة. إال أنه كان ينبغي 
أيض�اً هل�ذا الكت�اب أن ميثل س�جاًل ألعمال املنظمة، وهو ما دعانا إىل س�رد 
بع�ض قص�ص النج�اح اليت أدت منظم�ة األغذية والزراع�ة دوراً بارزاً فيها. 
ف�ال جي�ب أن ننس�ى أنن�ا اس�تطعنا خ�الل ه�ذه العق�ود املنصرم�ة القض�اء 
عل�ى األوبئ�ة احليواني�ة مث�ل الطاع�ون البق�ري. ومل يس�تطع البش�ر م�ن 
قب�ل القض�اء بص�ورة تام�ة عل�ى أي م�رض من األمراض س�وى م�رة واحدة، 
عندم�ا مت القض�اء الت�ام عل�ى م�رض اجُل�دري ع�ام 1980. كم�ا اس�تطاعت 
املنظم�ة التوص�ل إىل اتفاقي�ات مهمة، مثل اتفاقية امل�وارد النباتية الوراثية، 
ال�يت حتظ�ى بأهمي�ة كب�رة يف ضم�ان التن�وع احلي�وي عل�ى س�طح كوكب 
األرض، ومدون�ة الس�لوك الرش�يد ألنش�طة إنت�اج األحياء البحري�ة، اهلامة 
والضروري�ة للحف�اظ على النظ�ام البيئي البحري. كما تنس�ق منظمة األغذية 
والزراع�ة أو تش�ارك مش�اركات فعال�ة يف جل�ان مهم�ة مث�ل اللجن�ة املعنية 
باألم�ن الغذائ�ي، وهيئ�ة الدس�تور الغذائ�ي ال�يت حتم�ي صح�ة املس�تهلك 
ح�ول الع�امل، ونظ�ام معلوم�ات الس�وق الزراعي�ة، ال�ذي مت تصميم�ه ملن�ع 

وق�وع األزم�ات يف أس�عار الغذاء.
ولق�د جتاوزن�ا يف الوق�ت الراه�ن األه�داف اإلمنائي�ة لأللفي�ة ال�يت مت 
حتديده�ا وتبنيه�ا ع�ام 2000، وال�يت س�اعدت يف انتش�ال 700 ملي�ون 
ش�خص م�ن الفق�ر خالل اخلمس�ة عش�ر عاماً األخ�رة. وس�تحدد أهداف 
التنمي�ة املس�تدامة اجلدي�دة، ال�يت مت وضعها مؤخراً يف قم�ة األمم املتحدة  
املنعق�دة يف نيوي�ورك، وال�يت حضرُته�ا بصفيت مديراً عام�اً ملنظمة األغذية 
والزراع�ة لألم�م املتح�دة، ج�دول األعم�ال السياس�ي للس�نوات اخلمس�ة 
القض�اء -  املقبل�ة. وس�يكون املس�عى األساس�ي هل�ذه األه�داف  عش�رة 

القضاء على اجلوع أمر ممكن
مقدمة
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وأك�رر، القض�اء ولي�س احل�د- م�ن الفق�ر واجل�وع، باإلضاف�ة إىل جه�ود 
التغذية. حتس�ني 

وخ�الل هذه الس�نوات الس�بعني املنصرمة، أضحى الع�امل أكثر تعقيداً 
وأكث�ر عومل�ة وأكث�ر تفاع�اًل، وأمس�ت املش�كالت الك�ربى ال�يت قررن�ا أن 
نطل�ق عليه�ا يف هذا الكتاب اس�م »التحديات« أكثر تش�ابكاً. فعلى س�بيل 

املث�ال، ال ميك�ن التعام�ل مع مش�كلة اجل�وع دون أن نأخذ 
يف اعتبارن�ا أن�ه يف غض�ون ف�رتة قريب�ة، وحبل�ول 

ع�ام 2050، س�يضم ه�ذا الكوك�ب تس�عة 
ملي�ارات م�ن البش�ر، وم�ن ث�م جي�ب 

الغ�ذاء  توف�ر  لكيفي�ة  خنط�ط  أن 
هل�ذا الع�دد املتزاي�د من الس�كان، 
تغذيته�م،  مس�تويات  وحتس�ني 
والقي�ام بذل�ك بص�ورة مس�ؤولة، 
وه�و م�ا يقتض�ي تعزي�ز احلفاظ 
للم�وارد  املس�تدام  واالس�تخدام 
البيئي�ة  واألنظم�ة  البحري�ة 

لألراض�ي. كم�ا جي�ب أن حن�دد 
ملكافح�ة  س�نتبناها  ال�يت  املعاي�ر 

آث�ار  م�ن  ل�ه  مل�ا  املناخ�ي،  التغ�ر 
عل�ى الزراع�ة. وه�ذه فق�ط بع�ض القضايا 

والتحدي�ات الرئيس�ة اليت جي�ب أن نواجهها 
يف األع�وام القادم�ة، وه�و م�ا سنناقش�ه أيض�اً يف ه�ذا 

اإلص�دار.
ويف يونيو/حزي�ران املاض�ي، حصل�ُت عل�ى موافقة كل ال�دول األعضاء 
مبنظم�ة األغذي�ة والزراع�ة لألم�م املتح�دة لقض�اء ف�رتة ثاني�ة يف منصيب. 
لتحقي�ق  املنظم�ة  ه�ذه  تهيئ�ة  يف  القادم�ة  الس�نوات  يف  دوري  ويتمث�ل 
األه�داف ال�يت وضعته�ا ال�دول األعض�اء. وحت�ى يتس�نى ذل�ك، تق�وم 
املنظم�ة بإع�ادة هيكلته�ا، لتصبح منظمة تامة التكامل، ترتكز إىل مخس�ة 
أه�داف اس�رتاتيجية تتي�ح لن�ا التعام�ل م�ع التحدي�ات ال�يت ذكرته�ا، 
بأس�لوب أكث�ر ديناميكي�ة وفعالي�ة. كم�ا تتج�ه املنظم�ة حن�و مزي�د م�ن 
الالمركزي�ة، حت�ى تك�ون أق�رب ألعضائه�ا وتق�ف عل�ى أرض الواق�ع، 
يف أي م�كان ينبغ�ي في�ه ذل�ك. وال جي�ب أن ننس�ى ال�دور احلال�ي الذي 

تلعب�ه منظم�ة األغذية والزراعة يف تش�غيل 2000 برنامج ومش�روع ميداني 
يف كل أحن�اء الع�امل، تع�زز م�ن تب�ادل املعرف�ة وتق�دم الدع�م الف�ين.

وق�د أردن�ا أن حنتفل به�ذه الذكرى بكتاب يص�ل إىل اجلميع، حمرر 
بلغ�ة بس�يطة، وذي تصمي�م جذاب يتفهم�ه العامل أمجع، ألنن�ا نؤمن أن 
القضاي�ا املرتبط�ة باجل�وع والتغذي�ة تؤثر علين�ا مجيعًا، ولذا فم�ن واجبنا 

إب�الغ هذه الرس�الة بأوض�ح وأمشل وأق�وى طريقة ممكنة.
العم�ل  م�ن  أكث�ر م�ن 30 عام�اً  لق�د قضي�ت 
والكف�اح يف دوائ�ر خمتلف�ة لوض�ع ح�د للبالء 
املس�مى باجل�وع. وميك�ن الق�ول اآلن أننا 
جنحن�ا يف خف�ض ع�دد األش�خاص 
الذي�ن يعان�ون م�ن اجل�وع يف العامل 
ش�خص.  ملي�ون   800 حن�و  إىل 
وه�و رق�م أقل بنح�و 200 مليون 
ع�ام  علي�ه  كان  مم�ا  ش�خص 
1990. وُيع�د ذل�ك إجن�ازاً ب�ال 
ش�ك، إال أن�ه ال ي�زال رقم�اً غر 
مقب�ول، رغ�م التق�دم ال�ذي حتقق 
يف العدي�د م�ن ال�دول واملناط�ق. وال 
ي�زال أمامن�ا 15 عام�اً إلنه�اء اجل�وع 
يف الع�امل: فع�ام 2030 ه�و األف�ق ال�ذي 
س�نحقق في�ه ذل�ك املس�عى إن اس�تطعنا تطبيق 
السياس�ات الس�ليمة وعملنا س�وياً. وحن�ن اجليل الذي 
ميكن�ه حتقي�ق ه�ذا األم�ر والذي جيب علي�ه ذلك. وأنا أؤمن بش�دة 
أن حلم�ي س�يصبح واقع�اً ملموس�اً يف ي�وم م�ن األي�ام. وأمتن�ى أن أحتف�ل 
حينئ�ٍذ، مبس�اهميت إىل جان�ب الكثري�ن، بنجاح واحدة م�ن أعظم القضايا 

ال�يت ينبغ�ي أن يك�رس هل�ا أي إنس�ان حيات�ه.

خوسيه غرازيانوا دا سيلفا
املدير العام
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نشأة منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة

سبعة عقود من تاريخ منظمة 
نشأت هلدف واحد: حترير 

اإلنسانية من اجلوع

ترتب�ط نش�أة منظم�ة األغذي�ة والزراعة لألم�م املتحدة 
بال ش�ك باس�م ش�خص واح�د هو ديفي�د لوبن، رجل 
األعم�ال الناج�ح م�ن كاليفورني�ا وال�ذي حت�ول إىل 
العم�ل يف جم�ال الزراع�ة يف مثانينيات القرن التاس�ع 
عش�ر. ويف أواخ�ر الق�رن التاس�ع عش�ر وأوائ�ل القرن 
االقتص�اد  يف  الزراع�ة  أهمي�ة  تراجع�ت  العش�رين، 
العامل�ي بص�ورة ملحوظ�ة. فف�ي تل�ك احلقب�ة اتس�ع 
نط�اق املش�كالت، فم�ن ناحي�ة كان املزارع�ون أق�ل 
تنظيم�ا. وم�ن ناحي�ة أخ�رى، كان قط�اع الزراع�ة 
-عل�ى النقي�ض م�ن قط�اع الصناع�ة- حيظ�ى بق�در 
ضئي�ل م�ن التقدي�ر واإلح�رتام ع�الوة عل�ى افتق�اره 
لالبت�كار والتطوي�ر. وميك�ن الق�ول بش�كل صري�ح أن 
التقدي�ر والث�روة كانت�ا م�ن مس�ات قطاع�ات مث�ل 

الصناع�ة والتج�ارة واملالي�ة.
التج�ارة تلع�ب دوراً  لوب�ن أن  وس�رعان م�ا أدرك 
الزراع�ة، وأن�ه  رئيس�ياً يف حتدي�د األس�عار يف قط�اع 
ال ميك�ن الدف�اع بنج�اح ع�ن مص�احل املزارع�ني إال م�ن 
خ�الل منظم�ة دولي�ة. وحتقيقاً هلذه الغاي�ة، عمل لوبن 
ب�ال كل�ل على تدش�ني محلة يف الوالي�ات املتحدة جلمع 
الدع�م الع�ام للزراع�ة، لكن�ه س�رعان م�ا غ�ر وجهت�ه 
إىل أوروب�ا بعدم�ا تع�ذر علي�ه احلص�ول عل�ى الدع�م يف 

ب�الده. وبع�د م�ا واجه�ه من  إخفاق يف أس�فاره إىل لندن 
وباري�س، وج�د لوبن آذاناً صاغي�ة يف إيطاليا لدى امللك 

فيكت�ور إميانويل الثاني. 
ويف الس�ابع م�ن يونيو/حزي�ران ع�ام 1905، عقدت 
الدول�ي  للمعه�د  األول  املؤمت�ر  اإليطالي�ة  احلكوم�ة 
للزراع�ة، حي�ث ُوضع�ت الن�واة األوىل مل�ا ُع�رف الحق�اً 
باس�م منظم�ة األغذي�ة والزراعة لألمم املتحدة. وس�رعان 
م�ا ارتف�ع عدد ال�دول األعضاء م�ن 46 دولة يف اجلمعية 

العام�ة األوىل، إىل حن�و 74 دول�ة ع�ام 1934.
وكان عم�ل املعه�د يف األس�اس فني�اً بطبيعته، غر 
أن هذه الفرتة ش�هدت تفاقم مش�كالت الزراعة نتيجة 
من�و الق�وى االقتصادي�ة والسياس�ية، كما ح�دث على 
س�بيل املث�ال خ�الل أزم�ة انهيار أس�واق امل�ال يف وول 

سرتيت.
كم�ا كان للكس�اد العامل�ي يف أعق�اب ع�ام 1929 
جمتم�ع  ت�رك  حبي�ث  الزراع�ة،  عل�ى  مدم�ر  تأث�ر 
املزارع�ني راكع�ًا عل�ى ركبتي�ه. ونتج عن األزم�ة املالية 
مس�ارعة ال�دول املس�توردة للغ�ذاء إىل ف�رض حواج�ز 
مجركي�ة وزي�ادة إنتاجه�ا احملل�ي م�ن الغ�ذاء. وخالل 
الف�رتة الواقع�ة ب�ني عام�ي 1929 و1933، اخنفض�ت 

واردات القم�ح يف دول أوروب�ا الصناعي�ة بنح�و 60 
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ديفيد لوبن
)1919-1849(

مواطن من كاليفورنيا ذو أصول 
بولندية، استطاع عام 1908 تأسيس 
املعهد الدويل للزراعة، الكائن مقره 

يف روما. ومتثلت رسالة املعهد 
يف مساعدة املزارعني يف تبادل 

املعرفة، ووضع نظام لالتحادات 
االئتامنية الريفية، والتحكم يف 

إنتاجها يف عامل التجارة. وقد حرضت 
44 دولة االجتامع األول. وأوقف 

املعهد الدويل للزراعة أنشطته 
عام 1945. واستحوذت منظمة 

األغذية والزراعة لألمم املتحدة عىل 
صالحيات التنسيق الدويل يف مجال 
الزراعة، وأطلقت اسم ديفيد لوبن 
عىل مكتبتها. وتضم املكتبة أرشيف 
لوبن الشخيص، الذي يشمل مقاالته 

ومعاهداته. واقرتحت روايته 
»»ليكن نور«« ميثاقاً عاملياً عاماً. 

16  أكتوبر/ترشين األول 1945، كيبك، كندا. ظهرت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
إىل الوجود ظهرية يوم 16 أكتوبر 1945، عندما وقعت أكرث من 30 دولة دستور املنظمة. © 

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

يف املائ�ة. ويف ظ�ل تراج�ع الطلب، أنت�ج املزارعون 
يوني�و/ ويف  عدي�دة.  دول  يف  كب�رة  فوائ�ض 

حزي�ران ع�ام 1933، عق�دت عصبة األم�م املؤمتر 
اإلقتص�ادي العامل�ي يف لن�دن، يف حماول�ة إلجي�اد 
ح�ل ملش�كالت الفوائ�ض، غ�ر أن املؤمت�ر ُم�ين 
بالفش�ل، إذ مل يك�ن اجملتم�ع الدول�ي عل�ى أهبة 
االقتصادي�ة،  سياس�اته  ملناس�قة  بع�د  االس�تعداد 

وحش�د امل�وارد للتغل�ب عل�ى األزم�ة.
ح�ول  أحب�اث  إج�راء  مت  ذات�ه،  الوق�ت  ويف 
أور،  بوي�د  ج�ون  م�ن  بإيع�از  والتغذي�ة،  الفق�ر 
ال�ذي حظ�ي مبكان�ة رفيع�ة ج�ّراء أعمال�ه املتميزة 
الش�ائعة  املعلوم�ات  م�ن  وكان  اجمل�ال.  ه�ذا  يف 
س�كان  ثل�ث  أن  املث�ال،  س�بيل  عل�ى  حينئ�ٍذ 
بريطاني�ا يعان�ون م�ن س�وء التغذي�ة، نتيج�ة قل�ة 
تناوهل�م للحلي�ب والفاكهة واخلض�روات، وأطعمة 

أخ�رى الزم�ة للتمت�ع بصح�ة جي�دة.
إاّل أن الفق�ر كان الس�بب الرئيس�ي يف ذل�ك، 
م�ا أدى إىل ظه�ور مفارق�ة كب�رة، فبينم�ا ن�ادى 
خ�رباء التغذي�ة للزيادة يف االس�تهالك، كان رجال 

االقتص�اد حيث�ون عل�ى التخفي�ض يف اإلنت�اج. 
وحظ�ي ه�ذا املوق�ف بق�در م�ن التحلي�ل عل�ى ي�د 
ال�ذي  فران�ك ماكدوغ�ل،  التغذي�ة األس�رتالي،  ع�امل 
ودم�ج  بالزراع�ة«  الصح�ة  »دم�ج  مب�دأ  ع�ن  داف�ع 
س�وء  مش�كلة  عل�ى  للتغل�ب  التخصص�ات  خمتل�ف 
التغذي�ة. وحظي�ت مقرتحاته بقبول واس�ع النطاق لدى 
احلكوم�ات وعام�ة الناس على حٍد س�واء. وب�دا الوقت 
مناس�باً للقي�ام بعم�ل مجاع�ي، غر أن ان�دالع احلرب 
العاملي�ة الثاني�ة أدى إىل ع�دم إح�راز أي تق�دم آخ�ر.

أثن�اء  ماكدوغ�ل،  الح�ظ   ،1942 ع�ام  ويف 
بش�أن  مناقش�ات  إلج�راء  واش�نطن  يف  تواج�ده 
اتفاقي�ة القم�ح الدولي�ة اجلدي�دة، وج�ود اهتم�ام 
متزاي�د باالس�تعداد ملعاجل�ة مش�كالت الغ�ذاء يف 
ف�رتة م�ا بع�د احل�رب، م�ا دفع�ه إىل اس�تئناف 
مهمته اليت ش�رع فيها قبل س�بع س�نوات، وصاغ 
مذك�رة ثاني�ة يف ه�ذا املوض�وع إلنش�اء برنامج تابع 
لألم�م املتح�دة، به�دف مكافح�ة نق�ص الغ�ذاء.
ووقع�ت مقرتح�ات ماكدوغ�ل يف نهاي�ة األم�ر 
يف ي�د إلين�ور روزفيل�ت، ال�يت رتبت ل�ه اجتماعاً 
م�ع رئي�س الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة حينئذ يف 
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 فرانك ليدجت ماكدوغل 
)1958 – 1884(

لعب ماكدوغل، عامل االقتصاد 
األسرتايل البارز، دوراً محورياً يف 

إنشاء منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة، وأنشطتها املبكرة. ويف عام 
1934، كتب وثيقة بعنوان »مذكرة 
ماكدوغل«، كان لها دور أسايس يف 

زيادة الوعي مبشكالت توزيع الغذاء 
عىل السكان الذين يعانون من سوء 

التغذية. وعقب تأسيس منظمة 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة، شغل 

منصب املستشار ثم شغل الحقاً 
منصب املساعد الخاص للمدير العام. 
وتُويف ماكدوغل يف روما يف 15 فرباير 
عام 1958 عن عمر يناهز 74 عاماً. 

ويف العام ذاته، أسس مجلس منظمة 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

محارضة ماكدوغل التذكارية، تخليداً 
لذكراه، وهي املحارضة التي يلقيها 

أي شخص ذي مكانة عاملية حول أي 
موضوع من املوضوعات املرتبطة 

بقضايا مثل الغذاء والزراعة العاملية، 
والسكان، وتوفري الغذاء. 

قرص فرونتناك، مقاطعة 
كيبك، كندا، الذي شهد 
تأسيس منظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة. © 
منظمة األغذية والزراعة 

لألمم املتحدة

الصورة إىل اليمني: روما، إيطاليا، 1955. 
إلينور روزفيلت مع فرانك ماكدوغل، خالل 
زيارتها األوىل إىل منظمة األغذية والزراعة 
لألمم املتحدة يف روما. © منظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة.

الصورة إىل اليسار: واشنطن، 1946. جون 
بويد أور، املدير العام ملنظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة إىل يسار الصورة، 
وستانيل بروس، رئيس اللجنة التحضريية 
ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، 

مغادراً وزارة الزراعة األمريكية، عقب 
الجلسة االفتتاحية للجنة.

البي�ت األبي�ض، حي�ث دافع ماكدوغ�ل حبماس 
ع�ن إنش�اء برنام�ج تاب�ع لألم�م املتح�دة يتعام�ل 
م�ع الغ�ذاء بوصف�ه قضيت�ه العاملي�ة األوىل، ويعت�رب 
الزراع�ة عنص�راً بال�غ األهمية لرفع مس�توى معيش�ة 

األف�راد يف كاف�ة أرج�اء العامل. 
مل ُيب�ِد الرئي�س روزفيل�ت أي رد فعل واضح، 
غ�ر أن�ه من املؤكد أن املناقش�ة اليت دارت خالل 
هذا العش�اء، المس�ت وتراً حساس�اً لديه، إذ عقد 
الرئي�س، بع�د ع�ام م�ن ه�ذا االجتم�اع، مؤمت�ر 

األم�م املتحدة بش�أن التغذي�ة والزراعة.
ُعق�د املؤمت�ر يف ه�وت س�ربجنز، فرجيني�ا 
يف الوالي�ات املتح�دة ع�ام 1943، مبش�اركة 44 
دائم�ة  منظم�ة  تأس�يس  املؤمت�ر  وق�رر  حكوم�ة. 
يف جم�ال األغذي�ة والزراع�ة. وكان ه�ذا الق�رار 
للزراع�ة،  الدول�ي  املعه�د  عه�د  نهاي�ة  مبثاب�ة 
ونق�ل مهام�ه إىل املنظمة الولي�دة. منظمة األغذية 
والزراع�ة كان�ت عل�ى وش�ك الظه�ور للوج�ود.

 العقد األول
1955 - 1945

يف ي�وم 16 أكتوب�ر ع�ام 1945، وقع�ت 34  حكوم�ة 
األغذي�ة  يف جم�ال  العامل�ة  الدائم�ة  املنظم�ة  دس�تور 
فرونتن�اك  قص�ر  يف  تارخي�ي  اجتم�اع  يف  والزراع�ة، 
يف مقاطع�ة كيب�ك الكندي�ة. وظه�رت منظم�ة األغذي�ة 
والزراعة لألمم املتحدة إىل الوجود، يف حني مل تتأس�س 
األم�م املتح�دة ذاته�ا إال يف 24 أكتوبر/تش�رين األول، 
أي بع�د مثاني�ة أيام من نش�أة منظمة األغذي�ة والزراعة 
لألم�م املتح�دة. وكان ش�هر يونيو/حزي�ران الس�ابق ق�د 
ش�هد توقيع ميثاق األمم املتحدة يف س�ان فرانسيس�كو، 
لكن�ه مل يدخ�ل حي�ز التنفي�ذ إال بع�د تصدي�ق »الق�وى 
اخلم�س العظمى« وأغلبية ال�دول األخرى املوقعة عليه.

وم�ا كان إنش�اء منظم�ة األغذي�ة والزراعة ليأتي يف 
وق�ت أفض�ل م�ن ذل�ك، إذ كانت أوروب�ا ترزح حتت 
وط�أة الدم�ار، وأمس�ى اجل�وع خط�راً حقيقي�اً يه�دد 

الكثري�ن. وخ�الل ه�ذا االجتماع ال�ذي انعقد يوم 

األحداث الرئيسة
العقد األول

1955 - 1945

اجتامع خاص حول املشكالت 
الغذائية امللحة

يف أوائل عام 1946 رأت منظمة 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

احتامل نشوء فجوة واسعة بني العرض 
والطلب يف فرتة الحصاد خالل الفرتة 
1946-1947 ، واقرتحت سلسلة من 
اإلجراءات التصحيحية. واقرتح بويد 

أور، املدير العام للمنظمة، أن تضطلع 
املنظمة مبسؤولية حشد املوارد الالزمة 

الحتواء األزمة. وضم االجتامع األول 
الخاص باملشكالت الغذائية امللحة 
حكومات 70 بلداً، وكان مبثابة أول 

مرشوع طموح وواسع النطاق يقدم 
دالئل عىل معدل الجوع.

التعداد الزراعي العاملي
كان برنامج التعداد الزراعي 

العاملي، الذي أطلق يف عام 1950، 
أول تعداد تجريه املنظمة لجمع 

املعلومات اإلحصائية من 81 بلداً، 
وقدم صورة كاملة حالية عن 

اإلنتاج الزراعي وهيكله عىل نحو 
غري مسبوق.



سنة18 منظمة األغذية والزراعة: 70

1

2
34

1

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة عرب سبعة عقود

:1951
انتقال املقر الرئييس ملنظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة إىل روما

الحكومة اإليطالية تقيم احتفاال رسميا   -1
مبناسبة نقل مقر منظمة األغذية والزراعة 

لألمم املتحدة إىل روما.

السفينتان، ساتورنيا وفولكانيا تبحران من   -2
واشنطن يف أوائل ربيع عام 1951 وعىل 

متنها 76 أرسة. تظهر الصورة صناديقاً 
خشبية مليئة باللوازم املكتبية التي تم 

تحميلها عىل منت السفينتني.

يف املحطة النهائية مبيناء نابويل.  -3

املساعد الخاص ملنظمة األغذية والزراعة   -4
لألمم املتحدة يرحب بأعضاء الوفد الثالث 
للمنظمة ويرشدهم إىل كيفية الوصول إىل 

فنادقهم.

1945
1950

1955

1943194419461954 1953 1952 1951 1949 1948 19471956

رحلة عرب الزمن

1943. منظمة مكرسة للغذاء 
والزراعة

ممثلو حكومات 44 دولة يلتقون 
يف هوت سربينغز )الواليات 
املتحدة األمريكية( لتأسيس 

منظمة دامئة للغذاء والزراعة.

1945. تأسيس منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
الجلسات األوىل ملنظمة األمم املتحدة املنشأة حديثاً، والتي عقدت يف كيبيك لتأسيس 

منظمة األغذية والزراعة كأول وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة. ضمت املنظمة 
عندتأسيسها 42 عضوا، وتم تعيني خبري التغذية الربيطانية جون بويد أور يف منصب 

مديرها العام األول، كام تم اختيار العاصمة واشنطن كمقر مؤقت لها.

1946. املسح العاملي األول لألغذية
قدم هذا املسح صورة كاملة عن وضعية 

الغذاء يف العامل، مؤكداً أن مشكالت 
الجوع وسوء التغذية املنترشة عىل نطاق 
واسع متثل مخاوف ملحة. وشمل املسح 

70 دولة وهو مبثابة محاولة مبتكرة 
لتحليل وضعية الغذاء يف العامل.

 1948. انتخاب األمرييك
 نوريس ادوارد دود كمدير عام ثاٍن 
للمنظمة.

1950. أول 
تعداد زراعي 

عاملي يُجرى يف 
أعقاب الحرب، 
شمل 81 دولة.

1951. نقل مقر املنظمة إىل روما
قررت الدول األعضاء نقل مقر املنظمة إىل 
روما. السفينتان، ساتورنيا وفولكانيا تبحران 
من واشنطن يف أوائل ربيع عام 1951 وعىل 

متنها 76 أرسة. تظهر الصورة صناديقاً خشبية 
مليئة باللوازم املكتبية التي تم تحميلها عىل 

منت السفينتني

1952. تدشني 
برنامج الجراد 
الصحراوي

1952. املسح العاملي الثاين 
لألغذية

أشار هذا املسح إىل انخفاض 
متوسط نصيب السعرات 

الحرارية للشخص الواحد إىل دون 
مستويات ما قبل الحرب، واتساع 

الفجوة بني الدول ذات التغذية 
األفضل والدول ذات التغذية 
األسوأ عىل نحو ينذر بالخطر.

1954. تم 
تعيني األمرييك 
فيليب كاردون 

كثالث مدير عام 
للمنظمة

منظمة األمم املتحدة
©
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األحداث الرئيسة
العقد األول
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ويُساعد الربنامج الدول عن طريق 
تحديد مبادئ توجيهية إلعداد أرقام 
قابلًة للمقارنة دولياً بشأن املتغريات 
التي تحدد هيكل الزراعة، مثل عدد 

املزارع ومساحاتها وفق الحجم، وعدد 
املاشية وفق النوع والعمر/تصنيف 

الجنس، وحيازة األرايض واستخداماتها، 
واملحاصيل املزروعة واملدخالت 

الزراعية. وتشجع منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة مختلف الدول 

عىل تطوير برامج التعداد واملسح 
الخاصة بها، مع مراعاة أولوياتها 

واملامرسات واملوارد املتاحة يف إطار 
منهج قائم عىل تحديد الوحدات.

مبادئ ترصيف الفوائض 
واملباديء التوجيهية

ُصّممت هذه املبادئ باعتبارها مدونة 
لقواعد السلوك الدويل يف مجال اإلغاثة 

الغذائية ولتجنب تعطيل التجارة 
العادية وتثبيط اإلنتاج الغذايئ يف 

البلدان املتلقية لهذه الفوائض. وتبّنت 
هذه املبادئ رأياً قائالً بأنه ميكن 

استخدام السلع الفائضة لتعزيز التنمية 
االقتصادية، وتقديم الرعاية الخاصة، 

وتوفري اإلغاثة يف حاالت الطوارئ. 
ويف الواقع، أكّدت املباديء التوجيهية 

واملبادئ عىل أن أفضل الطرق التي 
ميكن انتهاجها لترصيف الفوائض كانت 

تتمثل يف رفع مستويات التغذية للفئات 
الضعيفة واملحرومة، وكذلك للتخفيف 

من ظروف املجاعة.

صندوق األمم املتحدة الخاص
أُنشئ صندوق األمم املتحدة الخاص 

لدعم تطوير البنية التحتية الالزمة 
يف البلدان املتلقية للفوائض، وكذلك 
للرتكيز عىل املشاريع الكبرية »مبا يف 
ذلك تقييم وتطوير األيدي العاملة 
يف مختلف الصناعات، مثل الحرف 

اليدوية، والصناعات املنزلية، والزراعة، 
والغابات، واملواصالت، واالتصاالت، 

والبناء واإلسكان، والصحة، والتعليم، 
واإلحصاءات، واإلدارة العامة«. وقد 
تم تدشني الصندوق الخاص يف عام 

1959 مبساهامت إجاملية قدرها 26 
مليون دوالر أمرييك قدمتها الحكومات 

املشاركة. وضم الصندوق يف بدايته 
13 مرشوعاً صدق عليها مجلس إدارة 

الصندوق الخاص، وتولّت منظمة 
 األغذية والزراعة تنفيذ خمسة 

مشاريع منها.

16 أكتوبر/تش�رين األول 1945، مت أيض�ًا انتخ�اب 
ال�ذي املدي�ر الع�ام، ج�ون بوي�د أور،  االس�كتلندي 

حظي�ت أعمال�ه املكثف�ة يف جم�ال التغذي�ة بإعج�اب 
واس�ع النط�اق.

وكان�ت منظم�ة األغذي�ة والزراعة ال ت�زال حباجة 
إىل أن تثبت للحكومات أن الفقر هو الس�بب األساس�ي 
املنظم�ة  عق�دت  ث�م  وم�ن  التغذي�ة،  وس�وء  للج�وع 
اجتماع�اً خاص�اً بش�أن مش�كالت الغ�ذاء الطارئ�ة يف 
أزم�ة  االجتم�اع  يتن�اول  ومل  ع�ام 1946.  مايو/أي�ار 
م�ن  أع�ّد جمموع�ة  ب�ل  فحس�ب،  العاجل�ة  الغ�ذاء 
املقرتح�ات للتعام�ل م�ع املش�كالت القدمي�ة املرتبط�ة 
آف�ات  مكافح�ة  م�ع  التعام�ل  وكان  الغ�ذاء.  بإنت�اج 
باإلغاث�ة  الطارئ�ة  للح�االت  واالس�تجابة  النب�ات 
الغذائي�ة، ب�ني القضاي�ا األساس�ية ال�يت مت تناوهل�ا، 
وال�يت حظي�ت بإمج�اع عامل�ي بص�ورة متك�ررة. كم�ا 
كان حتس�ني خصوب�ة الرتب�ة إح�دى القضاي�ا امللح�ة 

ال�يت خضع�ت للمناقش�ة.

تقييم الوضع بعد الحرب
ينبغ�ي  كان  الثاني�ة،  العاملي�ة  احل�رب  أعق�اب  يف 
م�ن  العدي�د  يف  الرتب�ة  خصوب�ة  وحتس�ني  إص�الح 
إنتاجه�ا  زي�ادة  عل�ى  ال�دول  وحرص�ت  البل�دان، 
احملل�ي م�ن احملاصي�ل، كم�ا رغ�ب املزارع�ون يف 
احلفاظ على مس�تويات إنتاجية مرتفعة، ال س�يما يف 
ض�وء األس�عار املالءم�ة لإلنت�اج الزراعي، م�ا دفع إىل 
زي�ادة الطل�ب العامل�ي عل�ى األمس�دة. وق�د واجه�ت 
احلكوم�ات زي�ادة يف الطل�ب عل�ى امل�واد الغذائي�ة 
ال�ذي ستس�لكه  املنح�ى  فه�م  إىل  وكان�ت حباج�ة 
قطاعته�ا الزراعي�ة إذا م�ا ق�ررت حتس�ني إنتاجه�ا 

الزراع�ي بش�كل ع�ام. 
وكان ه�ذا الس�بب ال�ذي دف�ع املنظم�ة إىل إجراء 
التع�داد الزراع�ي العامل�ي يف ع�ام 1950، وال�ذي 
س�عى إىل مج�ع املعلوم�ات اإلحصائي�ة يف 81 دول�ة 
وق�دم ص�ورة ش�املة ح�ول اإلنت�اج الزراع�ي وهيكل�ه 
يف ذل�ك الوق�ت. ويع�د ذل�ك التع�داد جه�دا متط�ورا 
ال�يت  التع�دادات  م�ع  باملقارن�ة  ملحوظ�ة  بص�ورة 
أجري�ت خ�الل ف�رتة ما قبل احلرب. ورغ�م أن أزمة 
الغ�ذاء يف أعقاب احلرب قاربت على النهاية حبلول 
أواخ�ر أربعيني�ات الق�رن العش�رين، إال أن ه�ذا مل 
ي�ؤد إىل تناق�ص االهتم�ام من جانب منظم�ة األغذية 

والزراع�ة ومنظم�ة األم�م املتحدة واملنظم�ات األخرى 
يف التعام�ل مع ح�االت الطوارئ الغذائية. ويف ش�هر 
أغس�طس/آب 1951، أوص�ى اجملل�س االقتص�ادي 
واالجتماع�ي لألم�م املتح�دة بأن ينبغ�ي على املنظمة 
إبق�اء الوض�ع العاملي حتت املراقبة املس�تمرة واإلبالغ 
ع�ن أي حال�ة م�ن ح�االت »نق�ص امل�واد الغذائي�ة 
اهلام�ة أو اجملاع�ة« ال�يت ق�د حت�دث. وه�ذا يعين 
أن�ه كان مبق�دور املنظم�ة إج�راء التحقيق�ات الفورية 
خط�ط  لوض�ع  احلكوم�ات  م�ع  اجتماع�ات  وعق�د 
العم�ل ال�يت تتس�م بفعالي�ة أعل�ى. وق�د دف�ع ذل�ك 
منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة للش�روع يف دراس�ة جدوى 
إنش�اء احتياط�ي غذائي يس�تخدم يف ح�االت النقص 
احل�اد يف األغذي�ة أو اجملاع�ة النامجة عن احلروب 
أو الك�وارث الطبيعي�ة أو تفش�ي األوبئة مثل اجلراد 

الصحراوي.
وخ�الل العق�د األول م�ن عمر املنظم�ة، ظهرت 
احلاج�ة إىل إمكاني�ة قي�ام املنظم�ة حبل مش�كلتني 
يف آن واح�د: متث�ل ذل�ك يف اس�تخدام الفوائ�ض 
لتخفي�ف الضغ�ط عل�ى أس�عار املنتج�ات الزراعي�ة 
وتوف�ر املزي�د من امل�واد الغذائية إىل الس�كان الذين 
يعان�ون م�ن س�وء التغذية. ورغ�م أن خطر اجملاعة 
واحملن وتفش�ي اآلفات كان ال يزال س�ائداً يف ذلك 
الوق�ت، مت إع�داد الفوائ�ض الغذائي�ة يف البل�دان 
لتوف�ر  ملح�ة  حاج�ة  هن�اك  وكان�ت  املتقدم�ة، 
التأك�د  جان�ب  إىل  احملتاج�ة  للبل�دان  الفوائ�ض 
م�ن اس�تفادة املزارع�ني م�ن اآللي�ات املناس�بة اليت 
م�ن ش�أنها ضم�ان تنافس�ية أس�عار منتجاتهم. وقد 
صاغ�ت اللجن�ة املعني�ة مبش�كالت الس�لع التابع�ة 
للمنظم�ة مب�ادئ التص�رف يف الفائ�ض واملب�اديء 
التوجيهي�ة هل�ا، وال�يت اعتمدها جمل�س املنظمة 
مدون�ة  مبثاب�ة  اعتباره�ا  ومت   ،1954 ع�ام  يف 
لقواع�د الس�لوك الدول�ي، م�ع احلف�اظ على مصاحل 
التجاري�ني واملنتج�ني احمللي�ني. وق�د  املصّدري�ن 
اس�تخدمت ه�ذه املب�اديء التوجيهي�ة من�ذ ذل�ك 
احل�ني بواس�طة برام�ج املعون�ة الغذائي�ة باعتبارها 
قواع�د فعال�ة لرص�د مب�ادرات تقدي�م مس�اعدات 

الس�لع الغذائي�ة والزراعي�ة.
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 العقد الثاني
1965 - 1956

خالل الس�نوات العش�رة األوىل من تاريخ تأسيس�ها، 
تعاون�ت منظم�ة األغذي�ة والزراعة لألم�م املتحدة مع 
احلكوم�ات ملعاجلة القضايا العاملي�ة الطارئة كاجلوع 
وس�وء التغذي�ة، يف ح�ني بدأت املنظمة خ�الل العقد 
الثان�ي يف التعام�ل م�ع القضاي�ا طويل�ة األج�ل اليت 

تس�هم يف مكافح�ة الفقر.
ومل تكن مس�اعي احلد م�ن اجلوع العاملي تتضمن 
توف�ر الغ�ذاء للن�اس فحس�ب، ب�ل اش�تملت كذلك 
عل�ى زي�ادة عامة يف االس�تثمارات يف جم�ال الزراعة 
واملعرف�ة الفني�ة للمزارع�ني وإمكاني�ة حصوهل�م على 
التقني�ة. وق�د احت�اج املزارع�ون يف كل أحن�اء الع�امل 
إىل املس�اعدة الفني�ة والدعم والنصائح لتحس�ني إنتاج 
حماصيله�م. وهل�ذا ف�ان الس�بب يف واح�د م�ن أه�م 
التط�ورات يف عم�ل املنظم�ة كان أيضا زي�ادة التأكيد 
عل�ى م�د يد الع�ون للمزارعني باملس�اعدة والدعم. ويف 
14 أكتوبر/تش�رين األول ع�ام 1958، مت تأس�يس 
الصن�دوق اخل�اص ملنظم�ة األغذي�ة والزراع�ة بهدف 
توس�يع نط�اق برنام�ج األمم املتحدة للمس�اعدة الفنية 

يف جم�االت أساس�ية حمددة. 
ال�يت  املش�روعات  م�ن  كب�رة  نس�بة  وُأس�ندت 
إىل  اخل�اص  للصن�دوق  احلاك�م  اجملل�س  تبناه�ا 
منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة بوصفه�ا اجله�ة املنف�ذة. 
ومل يك�ن ذل�ك مفاجئ�ًا، وق�د وض�ع ه�ذا املنظم�ة 
عل�ى الطري�ق لتصب�ح أك�رب وكال�ة للدع�م الفين على 

العامل�ي. الصعي�د 
عل�ى  الصن�دوق  يرك�ز  أن  املق�رر  م�ن  وكان 
يف  مب�ا  امل�وارد،  جم�االت  يف  ك�ربى  مش�روعات 
العامل�ة يف خمتل�ف  األي�دي  وتطوي�ر  تقيي�م  ذل�ك 
اجمل�االت، كاحل�رف اليدوي�ة والزراع�ة العائلي�ة، 
والغاب�ات، والنق�ل واالتصاالت، والبناء واإلس�كان، 
والصح�ة، والتعليم، واإلحص�اءات، واإلدارة العامة.
املنظم�ة  قدمته�ا  ال�يت  املس�اعدة  متثل�ت  وق�د 
يف عملي�ات مس�ح، وأحب�اث وتدري�ب، وع�روض 
ومت  جتريبي�ة،  مش�روعات  ح�ول  توضيحي�ة 

واملع�دات  املوظف�ني واخل�رباء  بتوف�ر  تنفيذه�ا 

 املدراء العموم
ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

1- جون بويد أور
1948 – 1945

اسكتلندا )1880-1971(. أدت 
مقرتحاته حول مجلس األغذية العاملي 

إىل إنشاء مجلس منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة عام 1946. نال 

جائزة نوبل للسالم عام 1949 تقديراً 
لدراساته يف مجال التغذية.

2- نوريس دود
 1953 – 1948

الواليات املتحدة )1879-1968(. قبل 
تعيينه يف هذا املنصب، تقلد العديد 
من املناصب يف املؤسسات والهيئات 

الزراعية يف بلده. وانتقلت منظمة 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة، يف فرتة 

قيادته لها، من واشنطن إىل روما.

4- بيناي رانجان سني
1967 – 1956

الهند )1898 – 1993(. شغل 
منصب أمني وزارة الزراعة، كام 

عمل سفرياً لبالده. وبوصفه أول 
مدير عام للمنظمة من دولة نامية، 

دشن حملة »التحرر من الجوع« 
عام 1960.

3- فيليب كاردون
1956 – 1954

الواليات املتحدة األمريكية )1889-
1956(. حصل عىل درجة املاجستري يف 

االقتصاد الزراعي من جامعة كاليفورنيا. 
وشغل منصب مدير وزارة الزراعة يف 

الواليات املتحدة، قبل االنضامم إىل 
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.

6- إدوارد صوما
1993 – 1976

لبنان )1926-2012(. شغل منصب 
مدير منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة لتطوير األرايض واملياه حتى 

عام 1975. وبوصفه املدير العام، قام 
بإنشاء برنامج التعاون الفني بهدف 

تقديم املساعدات الطارئة.

5- أدييك هندريك بويرما
1975 – 1967

هولندا )1912-1992(. شغل منصب 
املدير العام للغذاء يف دولته عام 1945. 
وكان أول مدير تنفيذي لربنامج الغذاء 

العاملي عام 1962، قبل أن يتقلد 
منصب املدير العام ملنظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة. 

8- خوسيه غرازيانو دا سيلفا
– 2012

الربازيل )1949(. تخرج يف مجال 
الزراعة، من جامعة ساو باولو. وقاد 

برنامج القضاء عىل الجوع يف الربازيل 
بوصفه وزيراً فوق العادة لألمن الغذايئ 

والقضاء عىل الجوع. ويف عام 2015، 
أعيد انتخابه لشغل املنصب مجدداً.

7- جاك ضيوف
2011 – 1994

السنغال )1938(. عضو الربملان واألمني 
العام للبنك املركزي لدول غرب 

أفريقيا، وسفري دولة السنغال لدى 
األمم املتحدة. وقد تويل منصب املدير 

العام للمنظمة لفرتة أطول من أي 
مدير عام آخر.
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إنش�اء  عل�ى  ع�الوًة  واخلدم�ات،  واإلم�دادات 
املالئم�ة،  األخ�رى  املب�ادرات  ومتوي�ل  املعاه�د 

الدراس�ية. كاملن�ح 

زراعة األرايض الخصبة لزيادة إنتاج 
املحاصيل

كان حتس�ني اإلنت�اج الزراع�ي الع�ام، ع�رب االس�تعانة 
بالب�ذور واألمس�دة عالية اجل�ودة، ووضع خرائط للرتبة 
يف كل أحن�اء الع�امل، م�ن ب�ني األولوي�ات احمل�ددة 
خ�الل ه�ذه الفرتة، بهدف املس�اهمة يف االس�رتاتيجية 

العام�ة للح�د م�ن اجلوع.
وس�عيًا إىل تش�جيع املزارع�ني عل�ى اس�تخدام 
احملس�نة،  األن�واع  م�ن  اجل�ودة  عالي�ة  الب�ذور 
دش�نت منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة محل�ة عاملي�ة 
ُتوج�ت  وال�يت   ،1957 ع�ام  الب�ذور  بش�ان 
باإلع�الن ع�ن الس�نة الدولي�ة للبذور ع�ام 1961. 
نظ�راً الحتي�اج األداء الزراع�ي ل�كل مدخالت 
ال�ذي لعبت�ه  التحس�ني، وال�دور  احملاصي�ل إىل 
دش�نت  النتائ�ج،  أفض�ل  حتقي�ق  يف  األمس�دة 
أيض�اً   1961 ع�ام  والزراع�ة  األغذي�ة  منظم�ة  

برنام�ج التس�ميد حت�ت مظل�ة محل�ة التح�رر 
م�ن  احملاصي�ل  إنت�اج  لتحس�ني  اجل�وع،  م�ن 
م�ا  وس�رعان  األمس�دة.  اس�تخدام  زي�ادة  خ�الل 
اتس�ع نطاق الربنامج ليش�مل كل جماالت اإلنتاج 
الفع�ال للمحاصيل، كالس�الالت احملس�نة وإدارة 
ع�الوة  الض�ارة،  األعش�اب  ومكافح�ة  األراض�ي 

عل�ى زي�ادة كف�اءة محاي�ة النب�ات.
وتش�ر التقدي�رات إىل أن اس�تخدام األمس�دة، 
بصف�ة عام�ة، زاد بنس�بة 14 يف املائة س�نوياً خالل 

ف�رتة الس�تينيات م�ن القرن العش�رين.

وضع خارطة موارد الرتبة يف العامل
كان اس�تخدام الب�ذور واألمس�دة عالي�ة اجل�ودة جم�رد 
جان�ب م�ن جوان�ب االس�رتاتيجية العام�ة للح�د م�ن 
الفق�ر. كم�ا ُاعت�ربت املعرف�ة اجلي�دة بأن�واع الرتب�ة 
وخصائصه�ا وتوزيعه�ا أح�د اجلوان�ب االس�رتاتيجية 
املهم�ة إلع�داد توقع�ات أكث�ر دق�ة ونفعاً بش�أن كيفية 
تفاع�ل الرتب�ة مع مب�ادرات اإلنتاج احمل�ددة. غر أنه 
يف أواخ�ر اخلمس�ينيات م�ن القرن العش�رين، كان فهم 

األحداث الرئيسة
العقد الثاين

الحملة العاملية للبذور
اشتملت هذه الحملة عىل توفري 

املرافق التدريبية والخربات يف تربية 
السالالت وتحسني البذور، واعتامد 

وتوزيع الحبوب وبذور البطاطا. 
واُعترب البند األخري من بنود املساعدة 

سالفة الذكر ضمن أفضل الوسائل 
البناءة لتعزيز أهداف الحملة. وقد 
حصلت الحملة، باعتبارها جانباً من 

جوانب حملة التحرر من الجوع، 
خالل الفرتة من عام 1959 حتى عام 
1961 عىل دعم متميز من أكرث من 

75 حكومة وعدد كبري من املنظامت 
الدولية. ومتثل هذا الدعم بصورة 

رئيسة يف املرافق التدريبية والخربات 
يف تربية السالالت وتحسني البذور. 
كام شمل أيضاً مراكز تدريب دولية 

وإقليمية ووطنية. واستطاعت 
الحملة لفت انتباه العامل إىل أن 

استخدام سالالت الحبوب املطورة مل 
يكن فقط أكرث طرق زيادة اإلنتاج 

فعالية وتوفرياً، بل كان أيضاً استثامراً 
ذكياً للمستقبل، إذ قللت هذه 

البذور عالية الجودة من تكاليف 
اإلنتاج وأدت إىل تحسني جودة 

املنتج النهايئ.

1955
1960

1965

1953195419561964 1963 1962 1961 1959 1958 19571966

رحلة عرب الزمن

1956. تم اختيار بيناي 
رانجان سني )الهند( 
ملنصب املدير العام 

الرابع ملنظمة األغذية 
والزراعة.

1960. تدشني 
حملة التحرر من 
الجوع

بهدف حشد 
الدعم غري 
الحكومي

1957. الحملة العاملية للبذور
دشنت منظمة األغذية والزراعة 

الحملة العاملية للبذور، التي ضمت 
79 دولة، وتُوجت بتدشني »السنة 

الدولية للبذور« عام 1961

1961. خارطة تربة العامل
تضافرت جهود منظمة األغذية والزراعة 
لألمم املتحدة ومنظمة األمم املتحدة 
للرتبية والعلوم والثقافة إلعداد خارطة 
تربة العامل. واعتمدت الخارطة عىل 
املعلومات املستقاة من 10 آالف 
خريطة قامئة.

1963. هيئة 
الدستور الغذايئ
أنشئت هيئة الدستور 
الغذايئ عام 1963 عىل 
يد منظمة األغذية 
والزراعة ومنظمة 
الصحة العاملية، 
ومارست أنشطتها 
بصورة كاملة لوضع 
معايري عاملية للغذاء.

1963. بدء عمل 
برنامج الغذاء العاملي

تبنت منظمة األغذية 
والزراعة والجمعية العامة 

لألمم املتحدة قرارات 
متوازية بتأسيس برنامج 

الغذاء العاملي لتقديم 
املعونات الغذائية العاجلة 
إىل املناطق املنكوبة عىل 

الفور.

1963. املسح العاملي الثالث لألغذية
اكتشف املسح العاملي الثالث لألغذية، الذي يشمل 
حالياً نحو 95 يف املائة من السكان، أن ما يرتاوح من 

10 إىل 15% من سكان كوكب األرض يعانون من 
الجوع أو سوء التغذية أو كالهام.

1964. برنامج التعاون 
بني منظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة 
والبنك الدويل من 

أجل العمل عىل تعزيز 
االستثامر يف مجال الزراعة 

يف دول العامل النامي.
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خرائ�ط الرتب�ة يف الع�امل مشوش�ا عل�ى أحس�ن تقدي�ر، 
ومنعدم�ا يف أس�وئها.

وأوص�ى االحت�اد الدول�ي لعل�وم الرتب�ة - يف 
اجتماعه الس�ابع املنعقد يف ويسكنس�ون بالواليات 
خرائ�ط  بنش�ر   -1960 ع�ام  األمريكي�ة  املتح�دة 
ترب�ة الق�ارات واألقالي�م الك�ربى. وعل�ى س�بيل 
والزراع�ة  األغذي�ة  منظم�ة  ش�رعت  املتابع�ة، 
ومنظم�ة األم�م املتح�دة للرتبي�ة والعل�وم والثقاف�ة  
ع�ام 1961 يف إع�داد خارطة لرتب�ة العامل مبقياس 
رس�م 000 000 5 : 1. واس�تغرق اس�تكمال ذلك 
املش�روع الطم�وح حنو 17 عام�ًا، وكان مثرة تعاون 
عامل�ي ب�ني ع�دد ال حُيص�ى م�ن علم�اء الرتب�ة. 
ومتث�ل اهل�دف م�ن اخلارط�ة يف متك�ني املزارعني 
م�ن فه�م كيفي�ة تفاعل الرتبة مع تقني�ات الزراعة 

املختلف�ة، وكيفي�ة حتقي�ق أفض�ل احملاصي�ل.
وظل�ت اخلارط�ة حت�ى وق�ت قري�ب املرج�ع 

الع�ام الوحي�د يف الع�امل مل�وارد الرتب�ة.

تدشني حملة التحرر من الجوع
م�ع م�رور الس�نوات، مل يظه�ر إال ن�ذر يس�ر م�ن 
املناط�ق  يف  الغ�ذاء  ملش�كالت  بالنس�بة  التحس�ن 
العالي�ة.  الس�كانية  الكثاف�ة  ذات  فق�راً  األكث�ر 
القض�اء  يف  الرغب�ة  ح�ال  يف  بأن�ه  االقتن�اع  وزاد 
عل�ى اجل�وع بنج�اح، ينبغ�ي ان تتضاف�ر جه�ود 
والقط�اع  احلكومي�ة  غ�ر  واملنظم�ات  احلكوم�ات 

اخل�اص.
ويف 16 م�ارس/آذار ع�ام 1955، توجه�ت إلينور 
األغذي�ة  منظم�ة  إىل  ماكدوغ�ل  وفران�ك  روزفيل�ت 
والزراع�ة للحص�ول عل�ى تأيي�د كل أعض�اء برنام�ج 
األم�م املتح�دة لتدش�ني محل�ة التح�رر م�ن اجل�وع. 
واس�تغرق األمر مخس س�نوات من املفاوضات قبل أن 
تتمك�ن منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة من تدش�ني احلملة 
ع�ام 1960. ومتث�ل اهلدف الطموح للحملة يف القضاء 
عل�ى اجل�وع يف الع�امل إىل األبد. ووافق�ت احلكومات 
عل�ى أن »اس�تمرار اجل�وع وس�وء التغذي�ة أم�ٌر غ�ر 
مقب�ول على املس�توى األخالق�ي واالجتماعي، وينايف 
كرام�ة اإلنس�ان وحق�ه يف تكاف�ؤ الف�رص، كم�ا ميثل 
وكان  والدول�ي«.  االجتماع�ي  الس�الم  عل�ى  خط�راً 

1963، العاصمة واشنطن 
جون كينيدي، رئيس الواليات 

املتحدة األمريكية، يلقي خطاباً 
أمام مؤمتر األغذية العاملي.

ه�دف احلمل�ة مكون�اً من ش�قني: يتمثل الش�ق األول 
يف زي�ادة الوع�ي يف كاف�ة أرج�اء الع�امل مبش�كالت 
اجل�وع وس�وء التغذية ال�يت تعصف بأكث�ر من نصف 
س�كان الع�امل. أم�ا الش�ق الثان�ي فه�و الرتوي�ج ملناخ 
مالئ�م لل�راي ميك�ن يف خضم�ه ترتي�ب حل�ول هل�ذه 

املش�كالت عل�ى الصعيدي�ن الوط�ين والدولي.
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حملة التحرر من الجوع 
وافقت الدول املائة واألربعة 

األعضاء التي حرضت مؤمتر منظمة 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
املنعقد كل عامني، باإلجامع يف 
نوفمرب 1961عىل أهمية هذه 

الحملة لرخاء العامل يف املستقبل.

واُعتربت الحملة أحد املعامل 
الرئيسة يف تاريخ املنظمة، إذ 

أسهمت إسهاماً كبرياً يف تحولها من 
منظمة فنية إىل منظمة تنموية. 
وقد ُدشنت الحملة ملدة خمس 

سنوات، بهدف زيادة الوعي العاملي 
حول قضايا الجوع وسوء التغذية، 

واملساعدة يف إيجاد حلول لهذه 
املشكالت. وتم تجديد الحملة عدة 

مرات حتى أوائل الثامنينيات.

برنامج التسميد
ُدشن برنامج التسميد عام 

1961، يف إطار حملة التحرر 
من الجوع، بهدف تحسني إنتاج 
املحاصيل ودخل املزارعني، من 

خالل االستخدام الفعال لألسمدة. 
وبدأ االستخدام املتزايد لألسمدة 

يف تحقيق تحسينات يف إنتاج 
املحاصيل، ورسعان ما امتد نطاق 

الربنامج ليشمل كل مجاالت 
اإلنتاج الفعال للمحاصيل، كتحسني 

السالالت واالرتقاء مبستوى إدارة 
الرتبة، ومكافحة األعشاب الضارة، 

عالوة عىل زيادة كفاءة حامية 
النبات. وبصفة عامة، زاد استخدام 
األسمدة بنسبة 14 يف املائة سنوياً 

خالل فرتة الستينيات.

هيئة الدستور الغذايئ
ال ميكن إنكار الدور الذي لعبته 

كآلية  الغذايئ  الدستور  هيئة 
الغذاء  تنسيق يف وضع معايري 

والدويل.  اإلقليمي  املستويني  عىل 
املنشور  الغذايئ  الدستور  ويهدف 

املستهلك  إىل حامية صحة 
الجيدة  املامرسات  تطبيق  وضامن 

يف سوق الغذاء.

كام متكنت لجان الخرباء 
الحكوميني التابعة للهيئة من وضع 
إجراءات تفصيلية لصياغة املعايري، 
واالهتامم بصفة خاصة باملشكالت 
املرتبطة باإلضافات الغذائية وبقايا 

املبيدات الحرشية، استناداً 

كم�ا ب�دأ أيض�اً العم�ل بش�كل ج�اد عل�ى إع�داد 
معاي�ر للس�لع الغذائي�ة يف مطلع فرتة اخلمس�ينيات. 
ويف االجتم�اع األول للجن�ة اخل�رباء املش�رتكة ب�ني 
منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة ومنظم�ة الصح�ة العاملي�ة 
بش�أن التغذية، أكد خ�رباء التج�ارة الدولية والتغذية 
أن�ه: »غالب�اً م�ا تتع�ارض وتتناق�ض لوائ�ح الغ�ذاء يف 
ال�دول املختلف�ة، كم�ا ختتل�ف القوان�ني ال�يت حتكم 
احلماي�ة والتس�مية ومعاي�ر الغ�ذاء املقب�ول اختالف�اً 
كب�راً م�ن دولة إىل أخرى. وغالباً ما ُتس�ن تش�ريعات 
جدي�دة ال تس�تند إىل املعرف�ة العلمي�ة، وال ُيلتف�ت 
إىل مب�ادئ التغذي�ة إال بدرج�ة طفيف�ة عن�د صياغ�ة 

اللوائح«.
وحي�ث إن طبيع�ة لوائ�ح الغ�ذاء املتناقضة قد مثلت 
عقب�ة أم�ام التجارة، وأث�رت على توزي�ع األغذية ذات 
القيم�ة الغذائي�ة املرتفع�ة، اقرتح�ت اللجن�ة أن تدرس 
منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة ومنظمة الصح�ة العاملية هذه 
املش�كالت ع�ن كث�ب. وُتع�د هيئ�ة الدس�تور الغذائي 
ال�يت أسس�تها منظمة األغذي�ة والزراعة ومنظمة الصحة 
مش�روعات  أش�هر  م�ن  واح�دة   1961 ع�ام  العاملي�ة 
لألم�م  التابعت�ني  املنظمت�ني  ب�ني  وأجنحه�ا  التع�اون 
املتح�دة، ويرتك�ز عمله�ا على املعاي�ر العاملي�ة للغذاء. 

االستجابة ألزمات نقص الغذاء
كان م�ن ب�ني الدواف�ع الداعي�ة إىل إنش�اء منظم�ة 
م�ع  التعام�ل  املتح�دة،  لألم�م  والزراع�ة  األغذي�ة 
املتقدم�ة،  ال�دول  يف  الغذائي�ة  الفوائ�ض  قضي�ة 
ال�دول  يف  االحتي�اج  ذات  املناط�ق  إىل  وتوجيهه�ا 
النامي�ة، م�ع محاي�ة مص�احل املزارع�ني يف التج�ارة 
الدولي�ة،  م�ن خالل ضمان اس�تمرار جاذبية أس�عار 

الزراع�ي. املنت�ج 
التوجيهي�ة  واملب�ادئ  اخلط�وط  اس�تخدام  ومت 
لتصري�ف الفوائ�ض الص�ادرة ع�ن منظم�ة األغذي�ة 
والزراع�ة )ع�ام 1952( كمخط�ط أول�ي يف العدي�د 
من الدراس�ات ح�ول اجملاعة، ال�يت أجراها خرباء 
مناط�ق  يف  املس�تقلون  والزراع�ة  األغذي�ة  منظم�ة 
خمتلف�ة م�ن الع�امل يف فرتة اخلمس�ينيات. وأظهرت 
تل�ك الدراس�ات أن الفوائ�ض قد واصل�ت يف الزيادة 
خ�الل النص�ف الثان�ي م�ن اخلمس�ينيات، وكذل�ك 
اس�تمرت املعون�ات الغذائية. وكان م�ن املهم يف هذه 

املرحل�ة وض�ع »نظ�ام عمل�ي ]...[ لتقدي�م املعونات 
الغذائي�ة ع�رب نظ�ام األم�م املتح�دة«، وفقًا مل�ا أعلنه 
رئي�س الوالي�ات املتح�دة حينئٍذ، دواي�ت أيزنهاور 
أم�ام اجلمعي�ة العام�ة لألم�م املتح�دة ع�ام 1960. 
واض�ح  تعري�ف  وج�ود  يقتض�ي  كان  األم�ر  ولع�ل 

ل�ألدوار يف نظ�ام األم�م املتح�دة.
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إىل الجهد الريادي ملنظمة 
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 

العاملية يف مطلع الخمسينيات. 
وتعود أصول الرتكيز عىل التجارة 

باعتبارها وسيلة لتعزيز األمن 
الغذايئ وحامية املستهلك، إىل 

القرارات التي أصدرها مؤمتر عام 
1943 املنعقد يف هوت سربنجز، 
والذي وضع فيه ممثلو 44 دولة 

برنامجاً »لتحرير العامل من العوز« 
وسوء التغذية.

تبن�ت   ،1961 ع�ام  األول  ديس�مرب/كانون  يف 
منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة لألم�م املتح�دة واجلمعي�ة 
بتأس�يس  متوازي�ة  ق�رارات  املتح�دة  لألم�م  العام�ة 
برنام�ج األغذي�ة العامل�ي، بوصف�ه اجله�ة املنوط بها 
جل�ب اإلغاثة الغذائية العاجل�ة إىل املناطق املنكوبة.
مل�دة  جتريبي�اً  العامل�ي  األغذي�ة  برنام�ج  وكان 
ثالث�ة أع�وام، ومل يك�ن من املق�رر أن يبدأ أنش�طته 
قب�ل يناير/كان�ون الثان�ي ع�ام 1963. غ�ر أنه من 

الناحي�ة الفعلي�ة، ب�دأ ش�رع الربنام�ج يف ممارس�ة 
أنش�طته قب�ل املوع�د املقرر بعدة أش�هر، وذلك على 
إث�ر الزل�زال ال�ذي ض�رب إي�ران واإلعص�ار ال�ذي 
اكتس�ح تايالن�د، باالضافة اىل عودة مخس�ة ماليني 
الجىء اىل اجلزائر املس�تقلة حديثا. و من ثم كانت 
هن�اك حاج�ة ماس�ة إىل املس�اعدات الغذائي�ة، ل�ذا  
ُمن�ح برنام�ج األغذية العاملي صالحي�ات تقديم هذه 

املساعدات.

الصفحة السابقة: 1960. روما. املراسم االفتتاحية لحملة التحرر من الجوع.

الصورة أعاله: 1963، واشنطن العاصمة.
من اليسار إىل اليمني، املدراء العموم السابقون ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يقفون يف مؤمتر األغذية العاملي: 

نوريس دود، املدير العام الثاين، وفيليب كاردون، املدير العام الثالث، وبيناي سني، املدير العام الرابع.

الصورة أدناه: 1963، واشنطن العاصمة.
شعار حملة التحرر من الجوع املدمج يف علم مؤمتر األغذية العاملي.
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الخطة اإلرشادية العاملية للتنمية 
الزراعية

قامت هذه الخطة بتحليل القضايا 
الرئيسة يف الزراعة العاملية خالل 

فرتيت السبعينيات والثامنينيات. ومتثل 
هدفها الرئييس يف إيجاد حل ملشكالت 

األزمات الغذائية املتوقعة خالل 
العقدين التاليني. كام سعت الخطة 

إىل وضع إطار عام يساعد الحكومات 
يف صياغة وتنفيذ سياساتها الزراعية. 

وعالوًة عىل ذلك، قدمت الخطة حلقة 
وصل لألنشطة التشغيلية للمنظمة يف 
مهامها املرتبطة بجمع وتحليل وتوزيع 

املعلومات الخاصة بأنشطة املعونات 
الغذائية. وكان الغرض من الخطة 

واضحاً من عنوانها، إذا كانت خطة 
إرشادية، ال إجبارية.

1
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1970، أوتاوا )كندا(. أ. هـ. بويرما، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة خالل الفرتة من عام 1967 حتى 1975، يجلس إىل أقىص 
اليسار، والسيد هـ. أ. أولسون، وزير الزراعة، يف الحفل التذكاري يف أوتاوا، مبناسبة الذكرى الخامسة والعرشين للمنظمة.

 العقد الثالث
1975 - 1966

تعزيز اإلنتاج الزراعي
تغ�رت التوجه�ات حي�ال امليكن�ة بدرج�ة كبرة 
خ�الل الف�رتة م�ن منتص�ف اخلمس�ينيات حت�ى 
بص�ورة  يرج�ع  م�ا  وه�و  الس�تينيات،  منتص�ف 
ع�ام  ويف  آس�يا.  يف  اخلض�راء  الث�ورة  إىل  عام�ة 
1966، أك�د املؤمت�ر العامل�ي لإلص�الح الزراع�ي 
عل�ى احلاج�ة إىل منه�ج متكام�ل حي�ال الزراعة. 
الس�نوي  »التقري�ر  وحبل�ول ع�ام 1968، حب�ث 
ع�ن  الص�ادر  والزراع�ة«  األغذي�ة  وضعي�ة  ع�ن 
املنظم�ة، إمكاني�ة زي�ادة احملاصي�ل الزراعية من 
خ�الل »التحس�ينات التقني�ة«، باعتباره�ا وس�يلة 
لتحري�ر األراض�ي ال�يت ميك�ن اس�تخدامها لتوفر 

الغ�ذاء للن�اس.

م�ن  األول  والنص�ف  ف�رتة اخلمس�ينيات  وخ�الل 
من�واً  للغ�ذاء  العامل�ي  اإلنت�اج  ش�هد  الس�تينيات، 
ثابت�ا، إذ زاد بنس�بة أكث�ر م�ن 50 يف املائ�ة. غ�ر 
أن م�ا ش�هدته تل�ك الف�رتة من رك�ود سياس�ي وأزمات 
اقتصادي�ة مث�ل االرتف�اع الكب�ر يف اس�عار النف�ط، أكد 
ض�رورة اضط�الع املنظم�ة ب�دور مه�م يف احت�واء خط�ر 
اجملاع�ة النات�ج عن ذلك، مع مواصل�ة عملها البحثي 
وتنفي�ذ اس�رتاتيجيتها اهلادفة إىل زي�ادة األمن الغذائي 

وإنت�اج الغ�ذاء عل�ى امل�دى البعي�د.

 تنمية الرثوة الحيوانية:
القضاء عىل األمراض

انتب�اه  إي�الء  يف  والزراع�ة  األغذي�ة  منظم�ة  ش�رعت 
خ�اص بالط�رق املس�تخدمة يف القض�اء عل�ى األم�راض 
ال�يت ته�دد حيوان�ات امل�زارع س�عياً منها إىل مس�اعدة 

األحداث الرئيسة
العقد الثالث



27 سنة منظمة األغذية والزراعة: 70

احملاصي�ل  م�ن  إنتاجه�ا  زي�ادة  يف  النامي�ة  ال�دول 
احليواني�ة. والث�روة 

ويف ع�ام 1947، متث�ل أول مش�روع كب�ر للمنظمة 
يف محل�ة ملكافح�ة الطاع�ون البقري يف الص�ني. وحقق 
األم�م  إدارة  ط�رف  م�ن  ال�ذي مت متويل�ه  املش�روع، 
املتح�دة لإلغاث�ة والتأهي�ل، جناح�اً مبدئيًا، وتوس�ع 
أواخ�ر  ويف  أخ�رى.  آس�يوية  دواًل  ليش�مل  الحق�ًا 
اخلمس�ينيات، مت القض�اء عل�ى هذا املرض الفروس�ي 
واجلام�وس  باملاش�ية  أض�ر  ال�ذي  الع�دوى،  ش�ديد 
دول  معظ�م  يف  اجمل�رتة،  احليوان�ات  م�ن  وغره�ا 
آس�يا. وكان م�ن ب�ني أم�راض املاش�ية األخ�رى ال�يت 
ب�دأت املنظم�ة القالعي�ة، ال�ذي مت�ت الس�يطرة عليه 
م�ن  وإبق�اؤه يف مس�تويات منخفض�ة. وخل�ت ع�دد 
ال�دول األوروبي�ة م�ن هذا امل�رض لعدة أع�وام. وخالل 
ه�ذه الف�رتة أيضاً ق�ادت املنظمة محل�ة مكافحة محى 
اخلنازي�ر األفريقي�ة، ال�ذي ض�رب أس�بانيا والربتغال 
يف ف�رتة الس�تينيات، واجت�اح نص�ف الك�رة األرضي�ة 
الغرب�ي بصف�ة عام�ة يف ف�رتة الس�بعينيات، وال ت�زال 
املعرك�ة مس�تمرة ض�د هذا الوب�اء. ويف ع�ام 1975، مت 
تدش�ني برنام�ج طوي�ل األج�ل ملكافح�ة داء املثقبيات 

)الرتيبازونومي�ا( يف أفريقي�ا.

حامية املوارد الطبيعية
من�ذ فرتة اخلمس�ينيات وحتى مطلع الس�بعينيات، 
كان وج�ود خمزون�ات ضخم�ة من القم�ح يف أمريكا 
الش�مالية أم�راً ُمَس�ّلمًا ب�ه يف كاف�ة أرج�اء الع�امل. 
إال إن�ه يف ع�ام 1972، اخنف�ض اإلنت�اج العامل�ي 
للحب�وب للم�رة األولي من�ذ عقدين كامل�ني. وتزايد 
ب�ني  الفوائ�ض  واختف�ت  ال�واردات  عل�ى  الطل�ب 
املعادل�ة  عش�ية وضحاه�ا. كم�ا ُأضيف�ت إىل ه�ذه 
ب�ني  تراوح�ت  البيئي�ة،  املش�كالت  م�ن  سلس�لة 
م�راث  وتدم�ر  واهل�واء  واملي�اه  األراض�ي  تل�وث 
الع�امل م�ن امل�وارد النباتي�ة الوراثية، مما أوش�ك يف 

ظه�ور أزم�ة عاملي�ة. 
بالوض�ع  املتصل�ة  املس�ائل  مراجع�ة  مت�ت  وق�د 
اجلديد يف مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة البش�رية، 
يف س�توكهومل منتصف ع�ام 1972. وُطلب من منظمة 
للحف�اظ عل�ى  والزراع�ة اخت�اذ إج�راءات  األغذي�ة 
امل�وارد الزراعي�ة واحلرجية ومصاي�د األمساك وغرها 
عمله�ا  وتعزي�ز  األخ�رى،  الطبيعي�ة  امل�وارد  م�ن 

1970، الهاي )هولندا(، مؤمتر األغذية العاملي الثاين.

1975. خطاب املدير العام ملنظمة 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة، 

إدوارد صوما عقب انتخابه، خالل 
الجلسة الثامنة عرشة ملؤمتر للمنظمة 

املنعقدة يف مقرها الرئييس بروما.

1974. هرني كيسنجر، وزير 
الخارجية األمرييك يلقي خطابه أمام 

وفود مؤمتر األغذية العاملي، أثناء 
املراسم االفتتاحية يف باالتزو دي 

كونجريس يف روما.
© منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة/ س. بيريباتيستا
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1965
1970

1975

1963196419661974 1973 1972 1971 1969 1968 19671976

رحلة عرب الزمن

 .1965 
تم تعيني مجموعة 
من الخرباء لتقييم 
الوسائل املمكنة 
لحامية املوارد 
النباتية الوراثية.

 .1966 
املؤمتر العاملي لإلصالح الزراعي

أكد املؤمتر، الذي عقدته منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ومنظمة العمل الدولية، عىل 
الحاجة إىل منهج متكامل لإلصالح الزراعي، بهدف تعزيز التقدم االقتصادي واالجتامعي. وشهد 

املؤمتر تجميع األفكار ذات الصلة باإلصالح الزراعي من كافة أرجاء العامل، ما مهد الطريق لتحقيق 
مزيد من اإلجامع عىل اإلجراء الذي ينبغي اتخاذه يف األعوام التالية.

أزمة يف منطقة الساحل 
يف عام 1968، تعرضت منطقة 
الساحل األفريقي لفرتة جفاف 

بلغت مستويات خطرية عام 1972. 
ومل يتبني مقدار الكارثة إال بعد أن 

أرسلت منظمة األغذية والزراعة 
بعثة تقييم الكوارث التابعة لها إىل 
مايل والنيجر وفولتا العليا )بوركينا 

فاسو حالياً(. ويف ظل اضطالعها 
مبهمة العمل كحلقة وصل لعمليات 
اإلغاثة بأكملها، مبا يف ذلك املعونات 

غري الغذائية، أرشفت املنظمة عىل 
نقل اإلمدادات عرب مكتب عمليات 

إغاثة الساحل التابع لها. زّودت 
املنظمة املنطقة بـ 20000 طن من 
الحبوب واألغذية، ونفذت عمليات 
نقل جوي إىل املناطق النائية نظراً 

الستحالة استخدام النقل الربي نتيجة 
بدء موسم األمطار. وبحلول عام 

1975، هدأت األزمة وتم تقديم أكرث 
من 1.5 مليون طن من الحبوب، 

و70000 طن من األغذية الوقائية 
وكميات صغرية من البذور واملبيدات 
الحرشية واإلمدادات. ومام زاد األمر 

سوءاً، الحظر السيايس واالرتفاع 
الحاد يف أسعار النفط، اللذان أديا 

املس�تمر. وم�ن ب�ني القضاي�ا ال�يت انبثقت ع�ن املؤمتر 
إدراك أن احل�د م�ن الفق�ر س�اعد يف محاي�ة البيئ�ة. 
وقد أش�ارت أندي�را غاندي، رئيس�ة وزراء اهلند، إىل 
ه�ذا االرتب�اط يف خطابها أمام املؤمت�ر: »إننا ال نرغب 
يف إفق�ار البيئ�ة أكث�ر م�ن ذل�ك، وحن�ن مل نس�تطع 
حت�ى اآلن أن ننس�ى -ول�و للحظ�ة واح�دة - الفق�ر 
املدق�ع ال�ذي تعان�ي من�ه أع�داد كب�رة م�ن البش�ر. 

ألي�س الفق�ر والع�وز هم�ا أك�رب امللوثات؟«
وش�رعت منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة عق�ب مؤمت�ر 
س�توكهومل يف العم�ل يف وض�ع إط�ار ع�ام لربناجمه�ا 
بش�أن امل�وارد الطبيعي�ة والبيئة البش�رية. واش�تمل هذا 
الربنام�ج عل�ى مكون�ني رئيس�يني: األول ه�و تقيي�م 
حال�ة امل�وارد الطبيعي�ة، والثاني ه�و إدارة هذه املوارد.

األزمة الغذائية وأسعار النفط
يف ع�ام 1973، كان الع�امل يف خض�م أزم�ة غذائية. 
وكان م�ن أس�باب تفاق�م املش�كلة احلظ�ر التج�اري 
واالرتف�اع الكب�ر يف أس�عار النف�ط، والل�ذان أدي�ا 
إىل اخنف�اض اإلنت�اج العامل�ي للمصان�ع وامل�زارع، 
احلكوم�ات  كان�ت  تضخمي�ة  بضغ�وط  مصحوب�ًا 

1967. انتخاب أدييك هندريك بويرما 
)هولندا( املدير العام الخامس ملنظمة 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة.

1970. مؤمتر األغذية العاملي الثاين
ُعقد املؤمتر يف الهاي يف هولندا، واستطاع للمرة األوىل أن يلفت انتباه الرأي العام إىل قضية الجوع وسوء التغذية يف كل أرجاء 
السرتاتيجية املنظمة: تعزيز االستخدام واسع  العامل. ومتت مناقشة الوضع العاملي ، وتحديد خمس مجاالت للتحرك الفوري وفقاً
النطاق للسالالت ذات اإلنتاجية املرتفعة يف املحاصيل الغذائية األساسية، وتقليل اإلهدار، والتغلب عىل »فجوة املواد الربوتينية«، 
وتحسني مستوى جودة الحياة الريفية، وزيادة املكتسبات والوفورات بالعملة األجنبية يف الدول النامية.

1972. مؤمتر األمم املتحدة بشأن البيئة البرشية
أصدر هذا املؤمتر الذي ُعقد يف ستوكهومل ونظمه برنامج األمم املتحدة 

توصيات، طُلب من  للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 108
توصية منها، يف مجاالت  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة تنفيذ 36
أنشطة الحامية الزراعية املرتبطة مبوارد الغابات ومصايد األسامك، عالوة 

عىل املوارد الطبيعية األخرى. 

1975. تشكيل 
لجنة األمن 
الغذايئ العاملي
تشكلت خالل مؤمتر

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 
املتحدة الذي يُحتفل 
بذكراه هذا العام. 
وتضم هذه اللجنة 
بالفعل 136 عضواً.

تناض�ل للس�يطرة عليه�ا. ودف�ع ذل�ك بالوالي�ات 
املتح�دة االمريكي�ة اىل عق�د مؤمت�ر األغذي�ة العاملي 
ع�ام 1974، للنظ�ر يف مس�التني ملحت�ني: كيفي�ة 
االس�تجابة يف ح�االت الط�وارئ الغذائي�ة، وضمان 
توف�ر إم�دادات كافي�ة لتضيي�ق الفجوة ب�ني الدول 

املتقدم�ة وال�دول النامي�ة.
اخلارجي�ة  وزي�ر  كيس�نجر،  هن�ري  وأك�د 
االس�تثمار  لزي�ادة  الداعم�ة  كلمت�ه  األمريك�ي، يف 
األمريكي�ة  املتح�دة  الوالي�ات  الت�زام  العامل�ي، 
بالتأك�د م�ن »أال ي�أوي أي طف�ل إىل فراش�ه جائعاً 
يف غضون عش�ر س�نوات«. وقد درس�ت احلكومات 
الغذائ�ي  باإلنت�اج  املرتبط�ة  العام�ة  املش�كلة 
واالس�تهالك، وأوص�ت بتب�ين تعه�د دول�ي ح�ول 
األم�ن الغذائ�ي العامل�ي، يعل�ن رمسي�ًا أن: »ل�كل 
رج�ل وام�رأة وطف�ل ح�ق غ�ر قاب�ل للتص�رف يف 
التح�رر م�ن اجل�وع وس�وء التغذي�ة، حتى يتس�نى 
هل�م التنمي�ة التام�ة لقدراته�م اجلس�دية والعقلي�ة 

عليه�ا«. واحلف�اظ 
العامل�ي  األغذي�ة  مؤمت�ر  نتائ�ج  ب�ني  م�ن  وكان 
تأس�يس جلن�ة منظم�ة األغذية والزراع�ة لألمم املتحدة 
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وبع�ض املمارس�ات الزراعية. وكان�ت محاية التنوع 
احلي�وي أم�راً بال�غ األهمية لتعزي�ز إنتاجية النظام 
التخطي�ط  ذات  األحب�اث  تؤت�ي  وق�د  البيئ�ي، 
والتنفي�ذ اجلي�د، املرتبط�ة بكيفية احلف�اظ عليها، 

جيدة. مث�اراً 
ويف ع�ام 1965، عق�دت جلن�ة خ�رباء اجتماعاً 
املعرض�ة  الوراثي�ة  امل�وارد  محاي�ة  س�بل  لدراس�ة 
للخط�ر. ويف ه�ذا الوق�ت كان�ت منظم�ة األغذي�ة 
والزراع�ة لألم�م املتح�دة تش�ارك يف أكث�ر من 615 
مش�روعًا، تس�اعد األحباث اجلارية على املس�توى 
الوط�ين يف خمتل�ف اجمل�االت، ال�يت ت�رتاوح من 
تنمي�ة زراع�ة س�اق الدخن وال�ذرة البيض�اء، مروراً 
ع�رب  املنقول�ة  املاش�ية  أم�راض  وحت�ى  بال�ري، 

الُقراد. 
والزراع�ة،  األغذي�ة  منظم�ة  جان�ب  وإىل 
يف  خمتلف�ة  حبثي�ة  مراك�ز  أربع�ة  هن�اك  كان�ت 
أوروب�ا، تتع�اون م�ع املنظم�ة وتتش�ارك يف النتائ�ج 
ُأنش�ئت  إليه�ا. ويف ع�ام 1971،  ال�يت توصل�ت 
الزراعي�ة  للبح�وث  االستش�ارية  اجملموع�ة 
وتس�خر  البحثي�ة  املراك�ز  ه�ذه  لدم�ج  الدولي�ة، 
طاقاته�ا. وبرعاي�ة م�ن منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة 
اإلمنائ�ي  املتح�دة  األم�م  وبرنام�ج  املتح�دة  لألم�م 
والبن�ك الدول�ي، تأسس�ت اجملموع�ة االستش�ارية 
للبح�وث الزراعي�ة الدولي�ة كمؤسس�ة غ�ر رمسي�ة 
تض�م 44 حكوم�ة وهيئ�ة ماحن�ة، به�دف إج�راء 
تف�وق  ق�د  وال�يت  األج�ل  طويل�ة  حبثي�ة  برام�ج 

منف�ردة. دول�ة  كل  ق�درات 
اجملموع�ة  أمان�ة  الدول�ي  البن�ك  ويوف�ر 
االستش�ارية للبح�وث الزراعي�ة الدولي�ة، يف ح�ني 

توف�ر منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة لألم�م املتح�دة 
للمجموع�ة. االستش�ارية  الفني�ة  اللجن�ة 

املعني�ة باألم�ن الغذائ�ي العاملي. وتتحمل ه�ذه اللجنة 
مس�ؤولية مراجع�ة ومتابع�ة سياس�ات األم�ن الغذائ�ي 
العامل�ي واإلنت�اج الغذائ�ي والتغذي�ة واحلص�ول عل�ى 

الغذاء.
وخ�الل الف�رتة ذاتها، ويف ض�وء الوضع املرتدي 
يف كاف�ة أرج�اء الع�امل، طرح�ت منظم�ة األغذي�ة 
والزراع�ة خط�ة عم�ل م�ن مخ�س نق�اط، وقام�ت 
بالتع�اون م�ع البنك الدول�ي وبرنامج األم�م املتحدة 
اإلمنائ�ي بصياغ�ة خط�ط معون�ات غذائي�ة وإنت�اج 
متع�ددة األط�راف لتعزي�ز األم�ن الغذائ�ي وضم�ان 
اإلم�داد  سياس�ات  ال�دول  م�ن  دول�ة  كل  تب�ين 
الوطني�ة ال�يت مت ختصيصه�ا وف�ق معاي�ر حمددة. 
وم�ا كان�ت ه�ذه التداب�ر لتأت�ي يف وق�ت أفض�ل 
م�ن ذل�ك بالنس�بة للمناط�ق ال�يت كان�ت يف أم�س 
أزم�ة  م�ن  املتض�ررة  كال�دول  إليه�ا،  احلاج�ة 

األفريق�ي. الس�احل 
احل�رب  نهاي�ة  م�ن  عام�ًا  ثالث�ني  وبع�د 
الثاني�ة، تغ�رت مالم�ح كوك�ب األرض  العاملي�ة 
ال�ذي  ال�دور  السياس�ي. ويف ظ�ل  املس�توى  عل�ى 
وص�ل  كحلق�ة  والزراع�ة  األغذي�ة  منظم�ة  تلعب�ه 
ومنس�ق ع�ام، حقق�ت احلكوم�ات واملنظم�ات غر 
يف  هائل�ة  قف�زات  املاحن�ة  واملنظم�ات  احلكومي�ة 
جم�ال التع�اون واألم�ن الغذائ�ي. واتض�ح بدرج�ة 
أك�رب أن تضاف�ر اجله�ود العاملي�ة أمٌر بال�غ األهمية 

الفعل�ي. للتغل�ب عل�ى خط�ر اجملاع�ة 
وبع�د أزم�ة الس�احل، حت�ول مكت�ب عملي�ات 
اإلغاث�ة  عملي�ات  مكت�ب  إىل  الس�احل  إغاث�ة 
اخلاص�ة، ال�ذي يتمت�ع بانتش�ار عاملي يش�مل كل 

الزراع�ة.  الطارئ�ة يف جم�ال  املعون�ات  أش�كال 

االستفادة من األبحاث الزراعية
يف ف�رتة الس�تينيات، الحظ الباحث�ون تراجعًا ينذر 
باخلط�ر يف التن�وع احلي�وي جّراء جمموع�ة متباينة 
م�ن العوام�ل، م�ن أهمها األمراض والتل�وث البيئي 

كالهام إىل انخفاض إنتاج املصانع 
واملزارع يف كافة أرجاء العامل وزيادة 
حادة يف ضغوط التضخم التي كانت 

الحكومات تبذل قصارى جهدها 
للسيطرة عليها.

مؤمتر األغذية العاملي
ُعقد مؤمتر األغذية العاملي التابع 

ملنظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة، يف وقت بلغت فيه األزمة 

الغذائية ذروتها. واقرتح املؤمتر 
خطة من ثالث نقاط ملنع وقوع 

أزمة مامثلة يف املستقبل: 1. إنشاء 
بنك طعام عاملي لتيسري إمكانية 
الحصول املستمر عىل قرابة 10 
ماليني طن من الحبوب املخزنة 

التي يتم توفريها مجاناً يف أوقات 
الحاجة. 2. تأسيس صندوق دويل 

للتنمية الزراعية، يلتزم مبنح 5 
مليارات دوالر سنوياً ملدة عرشة 

أعوام، لتحسني الزراعة االستوائية، 
عىل األقل عىل مستوى مزارعي 

الكفاف. وكان هذا الرقم ميثل أكرث 
من ثالثة أضعاف االستثامر العاملي 

يف ذلك الوقت. 3. وضع نظام توقع 
غذايئ جديد، يقدم تحذيراً مبكراً 

من خطر األزمات املستقبلية. 

لجنة األمن الغذايئ العاملي
تأسست لجنة األمن الغذايئ 

العاملي استجابة لتوصيات مؤمتر 
األغذية العاملي عام 1974. ويف 
ذلك الوقت، ركزت لجنة األمن 

الغذايئ العاملي جهودها عىل زيادة 
اإلنتاج العاملي من الحبوب ودعم 
استقرار األسواق العاملية للحبوب، 
استناًد إىل فرضية مفادها أن هذه 

اإلجراءات كافية لضامن توفر 
الطعام ألي شخص يف أي مكان 

يف العامل. ويف عام 2009، أُعيدت 
هيكلة اللجنة لزيادة مشاركة 

األعضاء الدوليني، كام أعيد تشكيلها 
حتى يتسنى لها االستجابة لألزمات 

قصرية املدى، ومواجهة املشكالت 
الهيكلية بعيدة املدى. 
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 العقد الرابع
1985-1976

االتحاد يف مكافحة الجوع
عندم�ا أج�رت منظمة األغذي�ة والزراعة لألم�م املتحدة 
بش�أن   1977 ع�ام  لألغذي�ة  الراب�ع  العامل�ي  املس�ح 
وضعي�ة اجلوع وس�وء التغذية يف الع�امل، كانت الصورة 
العام�ة مروع�ة، إذ كان م�ا ي�رتاوح ب�ني 10 إىل 15 يف 
املائ�ة م�ن س�كان الع�امل يعان�ون م�ن س�وء التغذية، يف 
ح�ني عان�ى 50 يف املائ�ة م�ن اجل�وع أو س�وء التغذي�ة 

أو كالهم�ا.
وعل�ى الرغ�م م�ن الظ�روف الصعب�ة ال�يت فرضه�ا 
الفق�ر واجل�وع وس�وء التغذي�ة املتزاي�د، قاوم�ت الدول 
النامي�ة بن�وع م�ن املرون�ة، وب�دأت يف دراس�ة فك�رة 

االكتف�اء الذات�ي اجلماع�ي.
ظ�روف  يف  تش�رتك  النامي�ة  ال�دول  كان�ت  ومل�ا 
اجتماعي�ة اقتصادي�ة متش�ابهة، وجدت األم�م املتحدة 
حل�ول  إجي�اد  يف  متماث�ل  منه�ج  أي  اس�تخدام  أن 
نتائ�ج  إىل  ي�ؤدي  ق�د  بالغ�ذاء  املرتبط�ة  للمش�كالت 

ال�دول. ه�ذه  إجيابي�ة يف 

1975
1980

1985

1973197419761984 1983 1982 1981 1979 1978 19771986

رحلة عرب الزمن

1976. تم انتخاب إدوارد صوما 
)لبنان( املدير العام الخامس ملنظمة 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة

1978. املسح العاملي 
الرابع لألغذية
يعاين قرابة 455 مليون 
شخص يف الدول النامية 
من سوء التغذية

برنامج التعاون الفني 
تم تدشني برنامج التعاون الفني 

التابع ملنظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة عام 1976، الستغالل الخربة 

الفنية للمنظمة يف دعم جهود التنمية 
يف الدول األعضاء واملناطق التي تقع 
بها. ويقدم الربنامج حالياً املساعدة 
يف كل املجاالت التي تندرج ضمن 

صالحيات املنظمة.

النظام العاملي لإلعالم واإلنذار 
املبكر

قام النظام العاملي لإلعالم واإلنذار 
املبكر عن األغذية والزراعة التابع 

ملنظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة، بتتبع العرض والطلب 

العاملي واملحيل عىل األغذية. 
واستجابًة لألزمات الغذائية املستمرة 
يف العديد من الدول األفريقية، كثّف 

النظام من أنشطة املراقبة التي 
يقوم بها، وأعدَّ تقارير شهرية، تقدم 

معلومات عن املحاصيل وتقديم 
املعونات الغذائية الطارئة.

وعالوًة عىل ذلك، أُرسلت بعثات 
معلومات املحاصيل إىل الدول 

األفريقية املترضرة من الجفاف. 

األحداث الرئيسية
العقد الرابع

الصورة أعاله: 1981. أنديرا غاندي، رئيسة وزراء الهند، تلقي »محارضة 
ماكدوغل« يف املؤمتر الحادي والعرشين ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. 

© منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة/فرانكو ماتيويل 
الصورة إىل اليسار: 1985. احتفال خاص مبناسبة الذكرى األربعني ملنظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة يف املقر الرئييس للمنظمة، عىل هامش املؤمتر الثالث 
والعرشين. © منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.

1977. تم تدشني وتشغيل النظام 
العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر

1979. املؤمتر العاملي لإلصالح 
الزراعي والتنمية الريفية

تبنى املؤمتر املنعقد يف روما »ميثاق 
الفالحني« لتمكني األفراد من 

الحصول عىل األرايض

1981. اليوم العاملي األول لألغذية
انعقد يف 16 أكتوبر/ترشين األول يف أكرث 
من 150 دولة

1982. نظام املعلومات 
الدويل للبذور

اشتمل النظام عىل تقنيات
حاسوبية ومامرسات إدارة 

لكالً من بنوك البذور التجارية 
وبرامج أبحاث الغابات

1983. بدأ تشغيل نظام 
معلومات موارد الغابات، 
كنظام بيانات حول 
الغابات االستوائية

1984. مّثل املؤمتر العاملي 
إلدارة مصايد األسامك 

وتنميتها، املنعقد يف روما، 
أول خطوة مهمة نحو 

تطبيق القوانني البحرية 
الجديدة

1
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واليوم يواصل النظام العاملي 
لإلعالم واإلنذار املبكر مراقبة 

العرض والطلب الغذايئ، لريسل 
إنذارات مبكرة باألزمات الوشيكة 

إىل العديد من الدول.

املسح العاملي الرابع لألغذية
اكتشف هذا املسح الرابع زيادة 
تنذر بالخطر يف عدد الدول التي 

تشهد انخفاضاً يف حصة الفرد 
من اإلنتاج الغذايئ. وكشفت 

األدلة التي تم الحصول عليها من 
مجموعة الدول املصنفة بوصفها 
»األشد ترضراً بصورة خطرية« من 

األزمة االقتصادية، أن ما يرتاوح من 
25 إىل 50 يف املائة من األطفال 
الصغار عانوا من بعض أشكال 

سوء التغذية، وبصفة أساسية سوء 
التغذية الناجم عن نقص الربوتينات 

والسعرات الحرارية. 

الفع�ال  الف�ين  التع�اون  تعزي�ز  يك�ون  ورمب�ا 
ب�ني ال�دول أم�راً بال�غ األهمي�ة لتحقي�ق األه�داف 

املش�رتكة. 
وال ش�ك أن خطة عمل بيونس آيرس، اليت تبنتها 
138 دول�ة ع�ام 1978، لتعزي�ز وتنفي�ذ التعاون الفين 
ب�ني الدول النامي�ة، مثلت خمططاً متهيدي�ًا للتغرات 
الك�ربى يف املناه�ج حيال املعون�ات الغذائية، ووجهت 

عم�ل املنظمة الالح�ق يف هذه املنطقة.
ورغ�م أن الدول اجلنوبي�ة بدأت يف تبادل خرباتها 
الفني�ة والحظ�ت ح�دوث حتس�ينات يف جمتمعاته�ا 
ج�ّراء ذل�ك، أدرك�ت األم�م املتح�دة أن املنطق�ة بصفة 
عام�ة ال زال�ت بعي�دة ع�ن حتقي�ق األم�ن الغذائ�ي. 
واحتاج�ت منظم�ة األغذي�ة والزراعة إىل االس�تمرار يف 
مراقب�ة الوض�ع، وتقدي�م معلوم�ات مناس�بة التوقي�ت 
ح�االت  تواج�ه  ال�يت  ال�دول  تل�ك  بش�أن  وموثوق�ة 

ط�وارئ غذائي�ة خط�رة، حت�ى يتس�نى للحكوم�ات 
واجملتم�ع الدول�ي اخت�اذ التداب�ر املناس�بة.

وم�ن األدوات اجلدي�رة بالذك�ر ال�يت مت التوص�ل 
إليه�ا يف ه�ذه الف�رتة النظ�ام العامل�ي لإلع�الم واإلن�ذار 
املبك�ر ع�ن األغذي�ة والزراع�ة ملنظمة األغذي�ة والزراعة 

لألم�م املتح�دة، يف ع�ام 1977.
نتيج�ة  الزراع�ة  ش�هدته  ال�ذي  الرتاج�ع  وكان 
يع�ين  الس�بعينيات  ف�رتة  يف  االقتصادي�ة  األزم�ة 
واحلكوم�ات  ة  والزراع�ة  األغذي�ة  منظم�ة  عل�ى  أن 
يف  كث�ب  ع�ن  س�وياً  تعم�ل  أن  املاحن�ة  واجله�ات 
واحل�ث  اجل�وع  عل�ى  للقض�اء  القطاع�ات  خمتل�ف 
عل�ى الدع�م الع�ام. وحظي�ت الفك�رة القائل�ة بضرورة 
واملنظم�ات واجلماع�ات  تضاف�ر جه�ود احلكوم�ات 
واألف�راد ملكافح�ة ظل�م مئ�ات املالي�ني م�ن األف�راد 

الذي�ن حُيرم�ون من احلق يف الغ�ذاء، بالدعم لدى 
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اليوم العاملي لألغذية
يف عام 1979، قرر مؤمتر منظمة 

األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
باإلجامع االحتفال باليوم العاملي 

لألغذية يف 16 من أكتوبر/ترشين 
االول، املوافق لذكرى تأسيس 

املنظمة. ومتثلت األهداف يف زيادة 
وعي الحكومات والسكان بطبيعة 

وحجم مشكلة الغذاء العاملية، 
والعمل عىل مشاركتهم يف مكافحة 

الجوع وسوء التغذية والفقر.

املؤمتر العاملي حول إدارة 
مصايد األسامك وتنميتها

حرض هذا املؤمتر أكرب عدد عىل 
اإلطالق من الوفود السياسية رفيعة 
املستوى، ملناقشة مشكالت املجال، 

وانعقد املؤمتر يف روما عام 1984.
وخالل املؤمتر، تم التوصل إىل 

اتفاق بشأن األهداف بعيدة املدى 
ملصايد األسامك. وكان املوضوع 
الرئييس الذي تم مناقشته هو 
التحكم يف الوصول املفتوح إىل 

مناطق الصيد. وكانت توسعة النطاق 
الساحيل الوطني للدول، املتفق عليها 

قبل عامني، أمراً الزماً، لكنها خطوة 

أس�رة األم�م املتحدة، وهو ما ُت�وج باليوم العاملي األول 
ع�ام 1981.  لألغذي�ة 

 تقنيات زراعية جديدة: انظمة 
الري عىل نطاق صغري املحّسنة

املتح�دة  لألم�م  والزراع�ة  األغذي�ة  منظم�ة  كان�ت 
داعم�اً نش�طاً للممارس�ات الزراعي�ة اجلي�دة، ال�يت 
تش�مل ط�رق ال�ري، به�دف دع�م وتوف�ر اإلغاث�ة 
الك�وارث  أو  باألزم�ات  املتض�ررة  للمجتمع�ات 

املفاجئ�ة. 
باملن�اخ،  املرتبط�ة  الصدم�ات  أث�رت  ولطامل�ا 
أفريقي�ا  م�ن  اجلنوبي�ة  املناط�ق  ضرب�ت  وال�يت 
واحمليط اهلندي بش�كل متكرر، تأثُرا س�لبياً على 
االقتصادي�ات وس�بل املعيش�ة اهلش�ة للمجتمع�ات 
احمللي�ة، إذ قوض�ت قدرته�ا عل�ى التع�ايف الت�ام 
م�ن ه�ذه األزم�ات، وزادت م�ن تعرضه�ا لألمراض 

املس�تقبل. يف 
م�ن  مزي�داً  املنظم�ة  اع�ارت  الس�بب،  وهل�ذا 
االنتب�اه إىل تطوير أنظم�ة الري الصغرة خالل العقد 
الراب�ع م�ن عمره�ا. وقد مثل�ت هذه األنظمة وس�يلة 
ملفت�ة لالنتب�اه إلع�ادة تش�كيل اإلنت�اج والدخ�ل، 
وزي�ادة مقاوم�ة اجملتمع�ات احمللية بدرج�ة كبرة 

يف التغل�ب عل�ى ح�االت الط�وارئ الالحق�ة.
وعل�ى النقي�ض، اقتض�ت أنظم�ة ال�ري الك�ربى 
اس�تثمارات ضخم�ة، واش�تملت على ف�رتات إعداد 
طويل�ة للغاي�ة. كم�ا كان هل�ذه األنظم�ة متطلب�ات 
كث�رة  ج�داً فيم�ا يتعلق ب�اإلدارة والصيانة وتدريب 
املزارع�ني. ورغ�م أن ملش�روعات ال�ري عل�ى نط�اق 
صغ�ر تأث�ر حم�دود، فان�ه ميكنه�ا بوت�رة أس�رع 
بكث�ر، وت�ؤدي إىل نتائ�ج فورية مثل زي�ادة اإلنتاج 
الغذائ�ي للمزارع�ني، ع�الوًة عل�ى مقاومته�ا حي�ال 
ظ�روف  توف�ر  جان�ب  إىل  املس�تقبلية،  األخط�ار 

مس�تقرة. تشغيل 

 استخدام املوارد البحرية للحد 
من الفقر

والزراع�ة لألم�م األغذي�ة  تأس�يس منظم�ة  عندم�ا مت 
املتح�دة، كان�ت البح�ار ُتعت�رب متاح�ة للجمي�ع، وال 
يتحم�ل أح�ٌد مس�ؤوليتها، وذل�ك طبق�اً ملب�دأ »حري�ة 

1

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة عرب سبعة عقود

1979. البابا يوحنا بولس الثاين وإدوارد صوما، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة، خالل املؤمتر العرشين للمنظمة املنعقد يف مقرها الرئييس. © منظمة األغذية 

والزراعة/ف. ماتيويل

أدرك�ت  التالي�ة،  األع�وام  وخ�الل  البح�ار«.  أعال�ي 
املنظم�ة أن تنمي�ة ه�ذه املوارد غر املس�تغلة قد يس�اعد 
يف احل�د م�ن الفق�ر يف العديد من اجملتمع�ات الزراعية 

يف ال�دول النامي�ة.
اجلذري�ة،  التقني�ة  التط�ورات  بع�ض  وبفض�ل 
أرب�ع  العاملي�ة  األمس�اك  مصاي�د  إنت�اج  تضاع�ف 
م�رات خ�الل الف�رتة م�ن ع�ام 1940 حت�ى ع�ام 
1970. لك�ن كان هل�ذا النج�اح مثن�ه، فالتوس�ع 
غ�ر املنضب�ط، ال�ذي قام�ت ب�ه يف األس�اس ال�دول 
الصناعي�ة، أدى إىل ظه�ور مش�كلة الصي�د اجلائ�ر 
للعدي�د م�ن س�الالت األمس�اك. وحبل�ول منتص�ف 
الس�بعينيات، ب�دأ إمجال�ي اإلنت�اج العامل�ي ملصايد 

األمس�اك يف االخنف�اض بدرج�ة كب�رة.
وبالنس�بة لل�دول النامي�ة، كان الوض�ع خمتلفًا، 
االس�تفادة  عل�ى  ق�ادراً  منه�ا  العدي�د  يك�ن  مل  إذ 
ذل�ك،  عل�ى  وع�الوًة  البح�ار.  أعال�ي  م�ن حري�ة 
كان عليه�ا أن تناف�س األس�اطيل األجنبي�ة ال�يت 
تصط�اد بالق�رب م�ن س�واحلها. وق�د ُطرح�ت ه�ذه 
القضي�ة يف احملاف�ل الدولي�ة. وعق�ب الكث�ر م�ن 
املناقش�ات، مت االتف�اق عل�ى م�د النط�اق الس�احلي 
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غري كافية لتحقيق هذا الهدف. 
كام كانت هناك حاجة ماسة إىل 

آليات إدارة بديلة، وبخاصة أنظمة 
التوزيع اإلقليمية، التي تشمل حقوق 

االستخدام.
واقتضت هذه االسرتاتيجية 

تغيريات مؤسسية أساسية، تتمثل 
يف برامج منح الرتاخيص وتخصيص 

حصص صيد إجاملية فردية أو 
حقوق استخدام إقليمية. 

الث�روة احليواني�ة. وبع�د م�رور عش�رة أع�وام، بدأ 
الدخ�ل يف االرتف�اع، وزاد الطل�ب عل�ى املنتج�ات 
احليواني�ة زي�ادة كبرة. وارتفع متوس�ط اس�تهالك 
الربوت�ني احليوان�ي، مب�ا يف ذلك األمس�اك، بنحو 
20 يف املائ�ة يف ال�دول النامي�ة. ووجه�ت منظم�ة 
األغذي�ة والزراع�ة انتباهه�ا إىل احت�واء األم�راض 
واحليلول�ة دون وقوعه�ا، وإىل التقني�ات ال�يت ق�د 
تزي�د م�ن اإلنت�اج. وحتقق ذلك عن طريق حتس�ني 

س�الالت الث�روة احليواني�ة وتغذيتها.

للدول�ة ف�وق مصاي�د األمس�اك إىل 200 مي�ل باجت�اه 
البح�ر. وجتس�د ذلك يف اتفاقية األم�م املتحدة لقانون 
البح�ار، الص�ادرة ع�ام 1982، واليت جعل�ت إدارة 
ه�ذا امل�ورد القي�م عل�ى حنو س�ليم أمراً ممكن�اً. وقدم 
مؤمت�ر منظمة األغذية والزراع�ة العاملي إلدارة مصايد 
األمس�اك وتنميته�ا، املنعق�د يف روم�ا ع�ام 1984، 
البحري�ة  للقوان�ني  األول  الرئيس�ي  الع�ام  الع�رض 
العاملي�ة اجلدي�دة، م�ن خ�الل اس�رتاتيجية حتم�ل 

اس�م امليث�اق العامل�ي ملصاي�د األمس�اك.
ويف ح�ني ناضل�ت ال�دول النامي�ة للحص�ول على 
أك�رب نصي�ب م�ن جت�ارة الصي�د ومنتج�ات مصاي�د 
األمس�اك العاملي�ة، ب�دأت منظم�ة األغذي�ة والزراعة 
يف تقدي�م خدم�ات معلوماتي�ة ع�ن أس�واق األمس�اك 

اإلقليمية.

زيادة إنتاج الرثوة الحيوانية
يف ف�رتة الس�تينيات، رك�ز صانعو السياس�ات بصفة 
أساس�ية عل�ى إنتاج احملاصيل على حس�اب تنمية 

الصورة أعاله: 1981. انعقاد اليوم العاملي لألغذية، وإلقاء وييل براندت، مستشار أملانيا الغربية، الخطاب االفتتاحي، 
بصفته رئيس اللجنة املستقلة لقضايا التنمية الدولية، مقر منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. © منظمة األغذية 

والزراعة.
الصورة أدناه إىل اليمني: 1985. الحاج محمد سوهارتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، وإدوارد صوما، املدير العام 

ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، وفرانسوا ميرتان، رئيس جمهورية فرنسا. © منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة

الصورة إىل اليسار: 1984. امللك خوان كارلوس يلقي خطابه أمام الوفود خالل افتتاح املؤمتر العاملي ملصايد األسامك 
يف املقر الرئييس ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. © منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
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 العقد اخلامس
1995-1986

كان ه�ذا العق�د ال�ذي ش�هد أول كارث�ة نووي�ة تؤثر 
العق�د  قارت�ني. كم�ا ش�هد ه�ذا  الزراع�ة يف  عل�ى 
إحساس�اً متزاي�داً باحلاج�ة املُلح�ة إىل حترير العامل 
م�ن اجل�وع إىل األب�د. باإلضاف�ة إىل إدراك دور املرأة 

امله�م يف الزراع�ة. 
لألغذي�ة  اخلام�س  العامل�ي  املس�ح  واس�تطاع 
أن  والزراع�ة،  األغذي�ة  منظم�ة  ب�ه  قام�ت  ال�ذي 
يق�دم جم�دداً ص�ورة كاملة للوض�ع العامل�ي لألغذية 
والتغذي�ة. واكتش�ف املس�ح تراج�ع نس�بة األف�راد 
الذي�ن يعان�ون م�ن س�وء التغذي�ة يف ال�دول النامية. 
وعل�ى الرغ�م م�ن ذل�ك، كان ع�دد األف�راد الذي�ن 
يعان�ون م�ن اجل�وع كب�راً مبا يكف�ي لتربي�ر اختاذ 
إج�راءات بهذا الش�أن. ومل يعد إجياد حلول لس�وء 
عق�دت   1992 ع�ام  ويف  اختياري�اً.  أم�راً  التغذي�ة 
منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة ومنظم�ة الصح�ة العاملي�ة 
املؤمت�ر العامل�ي األول ح�ول التغذي�ة، املك�رس فق�ط 
أرج�اء  كاف�ة  يف  التغذي�ة  مش�كالت  م�ع  للتعام�ل 
الع�امل. وش�هد املؤمت�ر درج�ة عالي�ة م�ن االلت�زام 
بالقض�اء  تعه�دت  ال�يت  احلكوم�ات  جان�ب  م�ن 
عل�ى اجملاع�ة واجلوع املزمن واس�ع النطاق، وس�وء 
التغذي�ة، وخباصة بني األطفال والنس�اء واملس�نني، 
قب�ل حل�ول األلفي�ة اجلديدة. وتعه�دت احلكومات 
بالتعام�ل م�ع عدد من املش�كالت املرتبط�ة بالغذاء، 
إىل  الدقيق�ة  املغذي�ات  نق�ص  م�ن  ت�رتاوح  ال�يت 
األم�راض غ�ر املعدي�ة، وعدم كفاي�ة مرافق الصرف 
الصح�ي واملي�اه غ�ر الصاحل�ة للش�رب. وحت�ى ال 
ينس�ى أح�ٌد م�دى احلاجة إىل إج�راء عاجل للقضاء 
عل�ى اجملاع�ة وس�وء التغذي�ة املزم�ن، مت تأكي�د 
الوض�ع الغذائ�ي العامل�ي جم�دداً ع�ام 1993 مؤمتر 
»الزراع�ة  تقري�ر  املؤمت�ر  راج�ع  حي�ث  املنظم�ة، 
العاملي�ة: حن�و ع�ام 2010«، ال�ذي أك�د أن�ه ال 
ي�زال هن�اك حن�و 800 ملي�ون ش�خص يعان�ون من 
س�وء التغذي�ة يف الع�امل، عل�ى الرغم م�ن الزيادة يف 

اإلنت�اج الغذائ�ي واألم�ن الغذائ�ي.

 الُسّمية يف الطعام:
كارثة مفاعل تشرينوبل

وكأن مش�كلة س�وء التغذي�ة يف الع�امل مل تكن كافية، 
فق�د اضط�رت احلكوم�ات إىل مقاوم�ة الك�وارث م�ن 

صن�ع اإلنس�ان، ال�يت زادت م�ن تفاق�م الوضع.
كارث�ة  باس�م  املعروف�ة  النووي�ة  الكارث�ة  أدت 
تش�رنوبل، ال�يت وقع�ت يف ذل�ك الي�وم املش�ؤوم، 
انبع�اث  إىل   ،1986 أبريل/نيس�ان   26 املواف�ق 
م�واد مش�عة إىل البيئ�ة، م�ا كان ل�ه أث�ر مدم�ر على 
التج�ارة يف الس�لع الزراعي�ة والغذائي�ة. ومل تظه�ر 
اآلث�ار بالق�رب فق�ط م�ن حمط�ة الطاق�ة النووي�ة يف 
تش�رنوبل، أو يف أوكراني�ا ال�يت ه�ي م�كان وق�وع 
احل�ادث، ب�ل امت�د انتش�ار النوي�دات املش�عة يف 
الغ�الف اجل�ّوي ع�رب مناط�ق جغرافي�ة كب�رة م�ن 

املسح العاملي الخامس لألغذية
اكتشف املسح العاملي الخامس لألغذية 
زيادة عدد األشخاص الذين يعانون من 

الجوع. وسعياً للتخفيف من هذا االتجاه 
املتصاعد، اقرتح املسح بعض اإلجراءات 

املضادة كتوفري السلع الغذائية املدعومة 
والتوعية بأمور التغذية.

تدشني قاعدة البيانات 
اإلحصائية املوضوعية

تعترب قاعدة البيانات اإلحصائية 
املوضوعية ملنظمة األغذية والزراعة 

لألمم املتحدة )والتي ُعرفت حتى 
منتصف التسعينيات باسم النظام 

املعلومايت لإلحصاءات الزراعية( 
اإلصدار اإلليكرتوين للكتاب السنوي 

للمنظمة، وتُعد حتى يومنا هذا 
أكرب مصدر يف العامل للمعلومات 

واإلحصاءات الزراعية.
وتجمع قاعدة البيانات اإلحصائية 

املوضوعية كل اإلحصاءات املرتبطة 
بالزراعة يف قاعدة بيانات واحدة، ومن 

ثم تتيح للمستخدمني تحليل أداء 
املجال بأسلوب بسيط. وبدأ تشغيل 
النظام عام 1986، ومنذ ذلك الحني، 
بدأ العمل بشكل مبارش مع الدول، 

ووفر لها إمكانية الوصول املجاين 
اليسري إىل البيانات اإلحصائية لنحو 

245 دولة و35 منطقة، اعتباراً من عام 
1961 حتى أحدث عام متاح. 

نظام رصد البيئة يف الوقت 
الحقيقي باستخدام صور األقامر 

الصناعية يف أفريقيا
تم تثبيت »نظام رصد البيئة يف 

الوقت الحقيقي باستخدام صور 
األقامر الصناعية يف أفريقيا« يف 

املقر الرئييس ملنظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة، بهدف 

جمع بيانات حول سقوط األمطار 
والغطاء النبايت. ويستخدم النظام 

صور األقامر الصناعية قرب الوقت 
الحقيقي. ويتلقى نظام رصد البيئة 
يف الوقت الحقيقي باستخدام صور 
األقامر الصناعية يف أفريقيا البيانات 
مبارشًة من القمر الصناعي األورويب، 

ويُستخدم اللتقاط صور السحب 

أبرز مالمح
العقد الخامس

1992. روما. البابا يوحنا بولس الثاين وإدوارد صوما، املدير 
العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، يف املقر الرئييس 

للمنظمة.
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الباردة املتجمعة فوق أفريقيا كل 
10 أيام. وتوفر هذه الصور تقديرات 

لسقوط األمطار. 

االتفاقية الدولية لحامية النبات
االتفاقية الدولية لحامية النبات 

معاهدة دولية بشأن صحة النبات. وقد 
تبناها يف البداية مؤمتر منظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة املنعقد عام 
1951. ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ 

عام 1952، لتحل محل االتفاقيات 
السابقة بشأن حامية النبات. وتم 

تنقيح االتفاقية عام 1979، ودخلت 
تعديالتها حيز التنفيذ عام 1991. ويف 

عام 1997، أُجريت تعديالت أخرى عىل 
االتفاقية، وتحولت إىل منظمة تضع 
معايري صحة النبات. ويجب أن تتم 

اآلن الصياغة الجديدة لالتفاقية عىل 
موافقة من الدول األعضاء، وستدخل 

االتفاقية املنقحة حيز التنفيذ بعد 30 
يوماً من قبولها.

قارت�ي أوروب�ا وآس�يا. ولق�د كان لذل�ك انعكاس�ات 
عل�ى إنت�اج األغذي�ة والتج�ارة. وق�د تفاقم�ت اآلثار 
بس�بب عدم وجود تدابر موحدة من قبل الس�لطات 
الوطني�ة، والالتي مل تكن مس�تعّدة لالس�تجابة هلذا 
نش�رت  ع�ام،  م�رور  وبع�د  الط�وارئ.  م�ن  الن�وع 
التل�وث  املنظم�ة توصياته�ا ملس�تويات األم�ان م�ن 
اإلش�عاعي للم�واد الغذائي�ة يف التج�ارة الدولي�ة. 

األزمة الغذائية يف القرن األفريقي
خ�الل عام�ي 1984 و1985، عان�ى م�ا ال يق�ل عن 
30 دول�ة أفريقية م�ن جماعة خطرة، أدت إىل وقوع 
خس�ائر ضخم�ة يف أرواح البش�ر واملاش�ية. ويف غ�رب 
أفريقي�ا بأكمل�ه، عان�ى 42 يف املائ�ة من الس�كان من 
س�وء التغذي�ة، وكان�ت األرقام ال�واردة م�ن الصومال 

وإريرتي�ا وإثيوبي�ا، ب�ني أعلى األرق�ام يف العامل.
موج�ة  الدول�ي  اس�تجابة اجملتم�ع  وعكس�ت 
كب�رة م�ن التضام�ن م�ن عام�ة الن�اس يف ال�دول 

1995، كيبك )كندا(.

صورة مجموعة من املشاركني يف الذكرى الخمسني ملنظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة، املنعقدة يف كيبك، كندا، حيث تأسست املنظمة يف 16 أكتوبر 1945.

غ�ر املنكوب�ة. ومت التعه�د بإرس�ال 7 مالي�ني طن 
وأك�دت  باألزم�ة.  تأث�رت  دول�ة   21 إىل  تقريب�ًا 
ه�ذه األزم�ة أن اجملاع�ة ال ت�زال خط�راً حُمدق�ًا، 
وم�ن ث�م مت القي�ام بق�در كبر م�ن العمل لتحس�ني 
مراقب�ة املؤش�رات ال�يت أدت إىل ح�دوث اجملاعة. 
وكان م�ن ب�ني األدوات املهمة اليت مت التوصل 
إليه�ا خ�الل تل�ك الف�رتة نظ�ام رص�د البيئ�ة يف 
األقم�ار  ص�ور  باس�تخدام  احلقيق�ي  الوق�ت 
الصناعي�ة يف أفريقي�ا، ال�ذي مت تثبيت�ه يف مق�ر 
السياس�ات  واضع�و  وأدرك  املنظم�ة ع�ام 1988. 
إذا  أراضيه�م  أنه�م حباج�ة إىل محاي�ة وزراع�ة 
أرادوا أن جيعل�وا اجملاع�ات جم�رد ذك�رى م�ن 

املاض�ي.

أنظمة املعلومات
مسح�ت تط�ورات تقني�ة املعلوم�ات ملنظم�ة األغذية

والزراع�ة لألم�م املتح�دة وض�ع عدد م�ن أنظمة 
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املؤمتر الدويل األول حول التغذية 
متت املوافقة عىل اإلعالن العاملي بشأن 

التغذية وخطة العمل املرتبطة به يف 
املؤمتر الدويل حول التغذية  الذي 

نظمته منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة، والذي ُعقد يف املقر الرئييس 

للمنظمة يف روما، يف الفرتة من 5 إىل 12 
ديسمرب/كانون األول 1992. وقد دعت 

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 
العاملية إىل أول مؤمتر دويل حرصي بشأن 

مشكالت التغذية يف كافة أرجاء العامل. 
وحرض املؤمتر أكرث من 1300 مشارك، من 
بينهم ممثلني لنحو 159 دولة من الدول 

األعضاء ودول االتحاد األورويب، عالوة 
عىل 140 مشاركاً عىل مستوى الوزراء.

والتزمت الحكومات بالقضاء عىل 
عدد من املشكالت أو الحد منها 
بدرجة كبرية قبل األلفية التالية.

وشملت هذه املشكالت الجوع 
واملجاعة، والجوع املزمن واسع 

النطاق، وسوء التغذية، وبخاصة بني 
األطفال والنساء واملسنني، ونقص 

املغذيات الدقيقة، واملرافق الصحية 
غري الكافية، وضعف مستوى النظافة 

العامة واملياه غري اآلمنة.

الزراعة العاملية: نحو عام 2010
كان تقرير »الزراعة العاملية: نحو عام 

2010« مثرة العمل الجامعي

البيان�ات،  وبن�وك  البيان�ات  وقواع�د  املعلوم�ات 
اس�تجابة ملختل�ف احتياجات ال�دول األعضاء. ويف 
الواق�ع، متث�ل ه�ذه األنظم�ة جوهر عم�ل املنظمة، 
أن  الفق�رة1( عل�ى   1 )امل�ادة  إذ ين�ص دس�تورها 
وتفس�ر  وحتلي�ل  »مج�ع  ه�ي  املنظم�ة  وظيف�ة 
املعلوم�ات املرتبط�ة بالتغذي�ة واألغذي�ة والزراعة«. 
األساس�ية  الص�ورة  اإلحص�اءات  ومتث�ل 
انتقل�ت  حي�ث  الس�نني،  ع�رب  للمعلوم�ات 
أرب�ع  امت�الك  م�ن  والزراع�ة  األغذي�ة  منظم�ة 
وجه�از  مراجع�ة،  وجه�ازي  تثقي�ب،  أجه�زة 
ف�رز تنس�يقي، وزوج م�ن أجه�زة اجلدول�ة، إىل 
تصمي�م واح�د م�ن أكث�ر أنظم�ة تقني�ة املعلوم�ات 
تط�وراً ل�دى منظم�ة األم�م املتح�دة، وال�ذي ميكن 
للحكوم�ات الوص�ول إلي�ه واس�تخدامه عن�د وضع 

الزراع�ة. جم�ال  يف  الوط�ين  األعم�ال  ج�دول 
قاع�دة  املنظم�ة  دش�نت  ذات�ه،  الع�ام  ويف 
تش�مل  ال�يت  الش�املة،  اإلحصائي�ة  بياناته�ا 
املعلوم�ات الزراعي�ة للع�امل، وال�يت تغ�ر امسه�ا 
البيان�ات  قاع�دة  إىل  التس�عينيات  منتص�ف 

املنظم�ة. يف  املوضوعي�ة  اإلحصائي�ة 

حامية النباتات من اآلفات
عل�ى الرغ�م م�ن أن اآلث�ار املدم�رة آلف�ات النبات، 
مب�ا يف ذل�ك األمراض واألعش�اب الض�ارة، معروفٌة 
عل�ى م�ر التاري�خ، إال أن�ه مل تت�م صياغ�ة املعاي�ر 
ومحاي�ة  النب�ات  آف�ات  انتش�ار  ملن�ع  القانوني�ة 
امل�وارد النباتي�ة، إال يف وق�ت قري�ب. ويف الواقع، 
م�ع زي�ادة انتق�ال األف�راد والبضائ�ع ع�رب احل�دود 
الدولي�ة، وم�ع زي�ادة إمكانية اخ�رتاق احلدود بني 
ال�دول، ب�دأت آفات النب�ات تنتقل بوترة أس�رع. 
وب�دأ اجملتم�ع الدول�ي يف تصحي�ح املس�ار بع�دد 

الس�بل.  من 
النب�ات،  حلماي�ة  الدولي�ة  االتفاقي�ة  أواًل، 
ال�يت دخل�ت حي�ز التنفي�ذ ع�ام 1991، للتعام�ل 
عل�ى  االط�الع  ومواصل�ة  املتغ�رة  الظ�روف  م�ع 
التدخ�الت الدولي�ة الناجح�ة اليت تقوده�ا منظمة 
األغذي�ة والزراع�ة لألم�م املتحدة، بش�أن النباتات 
ذات�ه،  الع�ام  يف  ثاني�ًا،  النباتي�ة.  واملنتج�ات 
والبيئ�ة،  الزراع�ة  بش�أن  املنظم�ة  مؤمت�ر  ناق�ش 
املنعق�د يف هولن�دا، متطلب�ات الزراع�ة املس�تدامة 
والتنمي�ة الريفي�ة. وكان ه�ذا املؤمت�ر مقدم�ة لعق�د 
مؤمت�ر األم�م املتح�دة حول البيئ�ة والتنمي�ة. وبعد 
ثالث س�نوات، دش�نت منظم�ة األغذي�ة والزراعة 
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رحلة عرب الزمن
1986. تدشني النظام املعلومايت 
لإلحصاءات الزراعية
أهم مصدر يف العامل للمعلومات 
واإلحصاءات الزراعية

1987. تدابري مقاومة التلوث اإلشعاعي يف األغذية
يف عام 1986، انترشت الجسيامت املشعة املنبعثة من 
مشكالت خطرية  تشرينوبل يف كل أنحاء أوروبا وآسيا، مسببًة
لإلنتاج الغذايئ والتجارة. وملا كانت اإلجراءات التي اتخذتها 
السلطات الوطنية تفتقر إىل الرتابط، أصدرت منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة سلسلة من التوصيات للرقابة عىل 
أو  تجارة املواد الغذائية املحتمل تلوثها بالنويدات املشعة 
أي مواد ملوثة أخرى. 

1986. عضوية منظمة 
األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة تضم 158 عضواً 

1988. نظام التحكم البيئي يف أفريقيا
يعالج هذا النظام الذي يحمل اسم »نظام رصد البيئة يف 

الوقت الحقيقي باستخدام صور األقامر الصناعية يف أفريقيا«، 
البيانات املستلمة من األقامر الصناعية بشأن معدالت سقوط 

األمطار والغطاء النبايت.

تبّنى مؤمتر منظمة 
األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة اإلقليمي ألفريقيا 
خطًة دوليًة للحفاظ عىل 
األرايض يف أفريقيا وإعادة 
استخدامها.

1994. انتخاب 
جاك ضيوف 
)السنغال( املدير 
العام السابع 
ملنظمة األغذية 
والزراعة لألمم 
املتحدة

1994. الربنامج الخاص لألمن الغذايئ
يتمثل الهدف من هذا الربنامج يف دعم الدول 
ذات الدخل املنخفض التي تعاين من عجز يف 
الغذاء، يف جهودها لتحسني األمن الغذايئ، وتقليل 
التباين يف اإلنتاج الزراعي من عام إىل آخر، 
وتحسني إمكانية حصول شعوبها عىل الغذاء.

1995. منظمة األغذية والزراعة 
لألمم املتحدة تحتفل بالذكرى 
الخمسني
ُعقدت اجتامع دويل كبري يف مدينة 
كيبك الكندية، تبعه اجتامع وزاري 
خاص بشأن األمن الغذايئ. وضمت 
منظمة األغذية والزراعة لألمم 
عضواً. 171 املتحدة حينئٍذ

1995. نظام 
الوقاية من 

طوارئ اآلفات 
واألمراض 
الحيوانية 

والنباتية العابرة 
للحدود
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للوحدات الفنية التابعة ملنظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة، وقد نُفذ 

بإسهامات من خرباء متخصصني. وقد مثل 
التقرير دراسًة كاملة للمحاور املرتبطة 

مبوارد املحاصيل الطبيعية والزراعية، 
والتي شملت السلع الغذائية وتوقعات 

التجارة. كام قام التقرير بتقييم املجاالت 
الغذائية يف توقعات الطلب عىل السلع 

الغذائية، وتقديرات سوء التغذية املزمن.

نظام الوقاية من طوارئ اآلفات 
واألمراض الحيوانية والنباتية 

العابرة للحدود
مل تعد مكافحة الفقر ترتبط فقط بإنتاج 
املزيد من الغذاء، بل تعني أيضاً حامية 

الرثوة الحيوانية من األمراض ومنع انتشار 
األمراض عرب الحدود. ويف ظل هذه 

املعطيات، وضعت منظمة األغذية والزراعة 
لألمم املتحدة عام 1994 نظام الوقاية 
من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية 

والنباتية العابرة للحدود. ويواصل برنامج 
نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض 

الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، املرتبط 
باملاشية، والذي وضعته املنظمة أداء دور 
مهم يف مكافحة استمرار وانتشار األمراض 

العابرة للحدود عىل مستوى العامل، مع 
التأكيد عىل الدول النامية.

واألم�راض  اآلف�ات  ط�وارئ  م�ن  الوقاي�ة  نظ�ام 
ال�ذي  للح�دود،  العاب�رة  والنباتي�ة  احليواني�ة 
ع�زز مس�اهمة املنظم�ة يف منع األم�راض واآلفات، 
والس�يطرة عليه�ا، ب�ل والقض�اء عليه�ا متام�ًا إن 

أمك�ن ذل�ك.

دور املرأة يف الزراعة
كان هن�اك العدي�د م�ن األس�باب ال�يت دع�ت لالنتب�اه 
الزراعي�ة،  التنمي�ة  يف  امل�رأة  دور  إىل  خاص�ة  بصف�ة 
وخباص�ة ك�ون امل�رأة ق�د مثلت ع�رب العصور ق�وة العمل 
واإلنت�اج  الريعي�ة  احملاصي�ل  م�ن  كل  يف  األساس�ية 

الغذائ�ي.
ويف فرتت�ي الثمانيني�ات والتس�عينيات، س�ادت 
عل�ى الس�احة قضي�ة املس�اواة بصف�ة عام�ة: مكان�ة 
جمتم�ع  أي  يف  املظل�وم«  »النص�ف  بوصفه�ا  امل�رأة 
لتربي�ر  كفي�اًل  وح�ده  الس�بب  ه�ذا  وكان  ذك�وري. 
االجتماعي�ة  التنمي�ة  ضم�ان  إىل  اهلادف�ة  اجله�ود 
للم�رأة يف املناط�ق الريفي�ة. وثاني�ًا، كان هن�اك حتيز 
احلص�ول  م�ن  امل�رأة  َمَن�ع  املؤسس�ات،  يف  جنس�ي 

التعاوني�ة.  للجمعي�ات  واالنضم�ام  الق�روض  عل�ى 
أم�ا اجلان�ب األس�وأ، فه�و أن امل�رأة مل تتمك�ن يف 
بع�ض أنظم�ة القوان�ني العرفي�ة م�ن وراث�ة األراضي. 
وس�عيًا إىل التعام�ل م�ع هذه املش�كالت اليت حتجب 
تواج�د امل�رأة، نف�ذت منظمة األغذي�ة والزراعة لألمم 
املتح�دة برام�ج ضخم�ة لتقيي�م أث�ر اإلج�راءات اليت 
تق�وم به�ا املنظم�ة عل�ى امل�رأة، واس�تحدثت تداب�ر 
لضم�ان حص�ول امل�رأة على مزايا فعلية. وُاس�تخدمت 
األم�وال ال�يت حصل�ت عليه�ا املنظم�ة م�ن برنام�ج 
األم�م املتح�دة اإلمنائ�ي، وال�يت تزيد ع�ن 24 مليون 
دوالر أمريك�ي، يف جمموع�ة كب�رة م�ن املش�روعات 
اخلاص�ة بامل�رأة. واس�تطاع الربنام�ج اخل�اص لألم�ن 
الغذائ�ي، ال�ذي دش�نته املنظمة ع�ام 1994، والذي 
يس�تهدف ال�دول ذات الدخ�ل املنخف�ض اليت تعاني 
معيش�ة  وحيس�ن  يالم�س  أن  غذائ�ي،  عج�ز  م�ن 

العدي�د م�ن املزارعات.

الصورة إىل اليمني: يتيح نظام رصد البيئة يف الوقت الحقيقي باستخدام صور األقامر الصناعية يف أفريقيا مراقبة مستمرة ألحوال الطقس والغطاء النبايت. وتحتوي الصورة عىل خارطة توضح 
عدد أيام سقوط األمطار يف أفريقيا يف الفرتة من 1 إىل 10 سبتمرب/أيلول 1990، وتوضح توزيع سقوط األمطار عىل مدار عرشة أيام. ©منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.

الصورة إىل اليسار: 1994. املدير العام املنتخب حديثاً ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، جاك ضيوف )إىل اليسار( يحرض حفل تسليم املنصب، مع إدوارد صوما. وقد انتخب السنغايل 
جاك ضيوف يف 8 نوفمرب/ترشين الثاين 1993، وبدأ واليته، املمتدة لست سنوات، يف يناير/كانون الثاين 1994.
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مؤمتر القمة العاملي لألغذية
ُدعي مؤمتر القمة العاملي لألغذية 
لالنعقاد استجابة الستمرار نقص 
التغذية عىل نطاق واسع وتزايد 

القلق بشأن قدرة الزراعة عىل تلبية 
االحتياجات الغذائية يف املستقبل. 
ويف هذا اإلطار، عقد مؤمتر القمة 
العاملي لألغذية خالل الفرتة من 
13 إىل 17 نوفمرب/ترشين الثاين 

عام 1996 وحرضه ممثلون رفيعو 
املستوى من 185 دولة، وضم هذا 

الحدث التاريخي، الذي عقد يف 
مقر املنظمة يف روما، نحو 10 آالف 

مشارٍك ووفر منرباً للنقاش حول 
واحدة من أهم القضايا التي تواجه 

قادة العامل يف األلفية الجديدة: 
القضاء عىل الجوع. وكان الهدف من 

القمة تجديد االلتزام العاملي عىل 
أعىل مستوى للقضاء عىل الجوع 

وسوء التغذية وضامن األمن الغذايئ 
املستدام لجميع السكان.

إعالن روما بشأن األمن 
الغذايئ العاملي

متت املصادقة عىل إعالن روما بشأن 
األمن الغذايئ العاملي وخطة عمل 
مؤمتر القمة العاملي لألغذية أثناء 
مؤمتر القمة العاملي الذي حرضه 

112 من رؤساء الدول والحكومات، 
فضالً عن أكرث من 70 ممثالً رفيع 
املستوى من بلدان أخرى . وأكد 
رؤساء الدول يف إعالن روما حق 

كل شخص يف الحصول عىل الغذاء 
اآلمن واملغذي. واشتملت خطة 

عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية 
عىل سبع نقاط تهدف إىل ضامن 

ما ييل: )i( الظروف التي تؤدي إىل 
تحقيق األمن الغذايئ؛ و)ii( توفري 

الغذاء للجميع؛ و)iii( تحقيق زيادة 
 )iv(مستدامة يف اإلنتاج الغذايئ؛ و
مساهمة التجارة يف تحقيق األمن 

الغذايئ؛ و)v( اإلغاثة يف حاالت 
الطوارئ متى وكيفام تطلب األمر 

 )vii( االستثامرات الالزمة؛ )vi( ذلك؛
تركيز الجهود حتى ميكن لتلك الدول 
واملنظامت واألشخاص تحقيق النتائج 

بصورة فردية أو جامعية.

األحداث الرئيسية
العقد السادس

1996، روما: عقد مؤمتر القمة العاملي لألغذية يف مقر منظمة األغذية والزراعة 
لألمم املتحدة بحضور 174 من الحكومات والدول األعضاء.

الصورة أعاله: جاك ضيوف، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
وحرمه يجتمعان بسمو ملكة األردن نور الحسني.

© منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة/لويجي سبافينتا

الصورة يف املنتصف: جاك ضيوف يلتقي فيدل كاسرتو روز، رئيس كوبا، ورومانو 
برودي، رئيس الوزراء اإليطايل.

© منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة/ لويجي سبافينتا

الصورة أدناه: املدير العام يلتقي جواكيم البريتو كيسانو رئيس جمهورية 
موزمبيق..

 العقد السادس:
2005-1996

رغ�م كاف�ة اجله�ود ال�يت مت بذهل�ا للتص�دي للكوارث 
الطبيعية أو اليت صنعها اإلنس�ان، مل يتحس�ن الوضع 
الغذائ�ي يف الع�امل ومل ينخفض ع�دد اجلياع يف العامل، 
ب�ل كان�ت األعداد آخ�ذة يف االزدي�اد يف الواقع مبعدل 
ين�ذر باخلط�ر. واعتب�اراً م�ن ع�ام 1996 وحت�ى ع�ام 
2005 مت إط�الق سلس�لة م�ن املب�ادرات اهلامة بهدف 

خف�ض ع�دد اجلياع يف الع�امل حبلول ع�ام 2015.

القمة العاملية حول األمن الغذايئ
عل�ى الرغ�م م�ن االلت�زام ال�ذي أب�داه رؤس�اء ال�دول 
واحلكوم�ات يف مؤمت�ر منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة لألمم 
املتح�دة يف ع�ام 1974 للقض�اء عل�ى اجل�وع، مل يظهر 

الوض�ع الغذائ�ي أي أم�ارات مبش�رة بالتحس�ن.
وس�عياً لتجدي�د االلت�زام العامل�ي رفي�ع املس�توى 
للقض�اء عل�ى اجل�وع وس�وء التغذي�ة وحتقي�ق األم�ن 
مؤمت�ر  املنظم�ة  عق�دت  للجمي�ع،  الدائ�م  الغذائ�ي 
القم�ة العامل�ي لألغذية يف ش�هر نوفمرب 1996 حضره 
رؤس�اء الدول واحلكومات وكبار املس�ؤولني من 186 
دول�ة. وتع�د ه�ذه امل�رة األوىل يف التاري�خ اليت يوجه 
الغذائ�ي«  »األم�ن  إىل  فيه�ا  انتباهه�م  الع�امل  ق�ادة 
والطريق�ة ال�يت ميك�ن ملواطنيهم م�ن خالهلا الوصول 
إىل الغ�ذاء ال�ذي حيتاجون�ه م�ن أج�ل عي�ش حي�اة 
صحي�ة. وص�ّدق الرؤس�اء يف ه�ذه القم�ة عل�ى إعالن 
العامل�ي وخط�ة عم�ل  الغذائ�ي  روم�ا بش�أن األم�ن 

مؤمت�ر القم�ة العامل�ي لألغذي�ة.
ومل يك�ن اهل�دف م�ن القمة إقامة مؤمت�ر للتعهدات 
كم�ا مل يك�ن اهل�دف من�ه وض�ع آلي�ات مالي�ة جديدة 
أو مؤسس�ات أو إرس�اء البروقراطي�ة، وحظي�ت الدول 
هل�ا  املالئم�ة  الطري�ق  حتدي�د  يف  الكامل�ة  باحلري�ة 
لتحقي�ق األه�داف احمل�ددة يف خط�ة العم�ل. والق�ت 
ه�ذه العملي�ة زمخ�اً كب�راً ع�ام 2002 بع�د سلس�لة 
إع�الن  إط�ار  يف  الدولي�ة  احلكومي�ة  املفاوض�ات  م�ن 
مؤمت�ر القم�ة العامل�ي لألغذي�ة: مخس س�نوات بعد 
االنعق�اد، اعتم�د جمل�س املنظم�ة باإلمج�اع املب�اديء 
التوجيهي�ة الطوعي�ة لدع�م اإلعم�ال التدرجي�ي للح�ق 
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منظمة األغذية والزراعة 
لألمم املتحدة تطلق حملة 

تليفود
حملة تليفود هي حملة سنوية 
لجمع التربعات تقيمها منظمة 

األغذية والزراعة لألمم املتحدة، 
وتقوم بتنظيم برامج إذاعية وحفالت 

موسيقية وغريها من الفعاليات 
مبناسبة يوم األغذية العاملي. وكان 

الهدف من هذه الحملة زيادة 
الوعي العام بالجوع يف العامل وحشد 

املوارد ملشاريع مكافحة الجوع.

ولقد كان ملرشوعات تليفود 
تأثري كبري يف مختلف دول العامل.

وكان ميكن رشاء خلية نحل 
بسعر40 دوالر أمرييك فقط، وذلك 

إلنتاج 15 كيلوغراماً من العسل 
سنوياً. وكان ميكن للمزارع رشاء 

مضخة لر ي 2500 مرت مربع من 
األرايض القابلة للزراعة بسعر 

125 دوالر أمرييك. وباستخدام 

يف احلص�ول عل�ى غ�ذاء كاف يف س�ياق األم�ن الغذائي 
الوط�ين، واملعروف�ة باس�م املب�اديء التوجيهي�ة للح�ق 

يف الغ�ذاء.

حملة تليفود
عمل�ت منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة لألم�م املتح�دة عل�ى 
حتس�ني مس�توى الوع�ي الع�ام باجلوع يف الع�امل ودعم 
اجله�ود الرامي�ة إىل حتقي�ق ذل�ك لتحقي�ق االس�تدامة 
للزخ�م النات�ج ع�ن مؤمت�ر القم�ة العامل�ي لألغذي�ة عام 
1996، م�ن خ�الل إط�الق محل�ة جلم�ع التربع�ات 

اطل�ق عليه�ا اس�م »محل�ة تليفود«.
وخ�الل الع�ام األول، يف ع�ام 1997، بلغ�ت محل�ة 
»تليف�ود« مس�امع 500 مليون ش�خص م�ن مجيع أحناء 
الع�امل، ومجع�ت حتى ع�ام 2001 أكثر م�ن 28 مليون 
دوالر أمريكي كانت تس�تخدم يف متويل أكثر من 1000 
مش�روع يف أكث�ر م�ن 100 دول�ة. وق�د منح�ت محل�ة 
إداري�ة،  أي�ة تكالي�ف  التربع�ات، دون  تليف�ود ه�ذه 
للمزارع�ني ملس�اعدتهم يف حتقي�ق اإلمكاني�ات إلنت�اج 

املزي�د م�ن املواد الغذائي�ة األفضل ألس�رهم. وكانت هذه 
املش�اريع مبثاب�ة مش�اريع صغ�رة أساس�ية حي�ث كان 
املزارع�ون قادري�ن عل�ى ش�راء األدوات الالزم�ة لزراع�ة 
احملاصي�ل، وتربية املاش�ية أو الس�مك، ومعاجلة املواد 
الغذائي�ة لبيعه�ا بس�عر أعل�ى. وق�د مت اس�تثمار ه�ذه 
االم�وال عل�ى مر الس�نني يف البذور واألمس�دة ومضخات 
ال�ري والصوام�ع وحتى أفران تدخ�ني األمساك. وكانت 
محل�ة »تليف�ود« مبثاب�ة محل�ة جلم�ع التربع�ات ع�رب 
التلفزي�ون األس�باني »غ�اال ف�او«، حي�ث مجع�ت أكث�ر 

م�ن 15 ملي�ون دوالر أمريك�ي.

اإلحتفـال بالذكـرى الخمسـني لتأسـيس 
املنظمـة

يف ع�ام 1995، احتفل�ت منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة
لألم�م املتح�دة بذك�رى م�رور 50 عاماً على تأسيس�ها. 
واحتف�ااًل به�ذه املناس�بة، ع�ادت املنظم�ة إىل مس�قط 
رأس�ها، مدين�ة كيبي�ك، لعق�د اجتم�اع دول�ي يف نفس 
القاع�ة يف قص�ر فرونتن�اك اليت تأسس�ت فيه�ا املنظمة 

1996، روما: منظر عام 
لقاعة االجتامعات خالل 

مؤمتر القمة العاملي لألغذية 
يف مقر منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة

 © منظمة األغذية والزراعة 
لألمم املتحدة/لويجي 

سبافينتا
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300 دوالر أمرييك، كان ميكن 
رشاء ما يكفي من البذور لزراعة 

20 هكتارا من الخرضوات. 
واستخدمت نصف األموال التي 

تم جمعتها حملة تليفود يف 
مشاريع إرشاك املرأة والشباب. 

وقد أسهم عدد كبري من األشخاص 
يف جميع أنحاء العامل من بينهم 

املشاهري ومجموعات من املدارس 
الزراعية واملجتمعات واألفراد 

بتقديم دعمهم لهذه الحملة، هذا 
باإلضافة إىل تخصيص جزء من 

وقتهم ومنح صوتهم للوقوف معاً 
ملكافحة الجوع.

اتفاقية روتردام املتعلقة 
بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة 

عن علم
تشجع منظمة األغذية والزراعة 

لألمم املتحدة عىل إبرام اتفاٍق ملزم 
قانوناً لتنظيم تجارة املبيدات وغريها 

من املنتجات الكيميائية الخطرة. 
اعتمدت هذه االتفاقية يف روتردام 

وصدقت عىل اتفاقية روتردام 
املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة 

املسبقة عن علم.

1995
2000

2005

1993199419962004 2003 2002 2001 1999 1998 19972006

رحلة عرب الزمن

1996. مؤمتر القمة العاملي لألغذية
ضّم مؤمتر القمة العاملي لألغذية الذي ُعقد يف مقر منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

دولة وعن املجتمع األورويب. وشهد  يف روما اجتامعات رفيعة املستوى ملمثلني عن 185
مؤمتر القمة العاملي لألغذية حضور 10آالف مشارك ووفر منتدى للنقاش حول واحدة من 

أهم القضايا التي تواجه قادة العامل يف األلفية الجديدة وهي رضورة القضاء عىل الجوع.

1997. منظمة 
األغذية والزراعة 
لألمم املتحدة تطلق 
حملة تليفود

1999. سفراء النوايا الحسنة ملنظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة
كان الغرض من هذا الربنامج هو تحسني مستوى وعي 
الجمهور ووسائل اإلعالم بالوضع غري املقبول ملليار شخص 
يعانون من الجوع وسوء التغذية. وشارك يف هذا الربنامج 
ريتا ليفي الحائزة عىل جائزة نوبل، واملمثلة غونغ يل، 
والعبي كرة القدم روبرتو باجيو وراؤول وآخرين.

2000. منظمة 
األغذية والزراعة 

لألمم املتحدة 
تعد اسرتاتيجية 
ملكافحة الجوع 
املزمن يف القرن 

األفريقي.

2001. املعاهدة الدولية بشأن املوارد 
النباتية الوراثية لألغذية والزراعة

دخلت املعاهدة حيز النفاذ يف عام 2004 مبثابة 
تعزز الزراعة املستدامة  قانوناً اتفاقية ملزمًة

من خالل ضامن املساواة يف الحصول عىل 
املوارد النباتية الوراثية وتقاسم منافعها بني مريب 
النباتات واملزارعني واملؤسسات العامة والخاصة.

 2002. قمة الغذاء: 
بعد خمس سنوات

حرضها وفود من 179 دولة، مبا يف ذلك 
املفوضية األوروبية. وأكد مؤمتر القمة 
العاملي لألغذية التزام املجتمع الدويل 
بخفض عدد األشخاص الذين يعانون 

الجوع بحلول عام 2015.
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قب�ل عق�ود. وكان موض�وع االجتم�اع »البش�ر يف قل�ب 
التنمي�ة: األم�ن الغذائ�ي من خ�الل املعرف�ة«، وكانت 
ته�دف إىل تس�ليط الض�وء على املخاوف املش�رتكة بني 
احلكوم�ات واملخاوف احلكومي�ة واألكادميية وخماوف 
القط�اع اخل�اص. وق�د زاد ع�دد أعض�اء املنظم�ة خالل 
مس�رتها املمت�دة إىل 50 عام�ًا م�ن 34 دول�ة إىل 79 

دولة.
وعق�ب االجتم�اع، ُعقد اجتم�اع وزاري خاص حول 
األم�ن الغذائ�ي نت�ج عن�ه إص�دار مدونة الس�لوك بش�أن 
الصي�د الرش�يد، وقدم�ت ه�ذه املدون�ة إط�اراً للجه�ود 
الوطني�ة والدولي�ة لضم�ان االس�تغالل املس�تدام للم�وارد 
املائي�ة احلي�ة مب�ا يتواف�ق م�ع متطلب�ات البيئ�ة. وم�ع 
ذل�ك، ورغب�ة يف حتقي�ق أك�رب ق�دٍر م�ن الفعالي�ة هل�ذه 
املدون�ة، كان ال ب�د م�ن االلت�زام به�ا، ووض�ع نظ�ام 

لرصدها.
املصاي�د  التفاقي�ات  س�جاًل  املنظم�ة  وأع�دت 
الس�مكية وه�و عب�ارة ع�ن قاع�دة بيان�ات حاس�وبية 
ميكن اس�تخدامها بس�هولة يف البحث عن االتفاقيات 
مبصاي�د  املتعلق�ة  األط�راف  واملتع�ددة  الثنائي�ة 
األمس�اك، وال�يت تض�م م�ا يصل إىل 34 حق�اًل واصفاً 

ل�كل س�جل وحتت�وي عل�ى معلوم�ات بش�أن 927 1 
اتفاقي�ة يرج�ع تارخيه�ا إىل الع�ام 1351.

السيطرة عىل التجارة يف املبيدات
كان�ت املبيدات احلش�رية وامل�واد الكيماوي�ة الصناعية 
ال�يت كان�ت حمظ�ورة أو مقيدة بش�دة ألس�باب صحية 
أو بيئي�ة يف ال�دول املتقدم�ة جت�د طريقه�ا، م�ن خالل 

التج�ارة، إىل ال�دول النامية.
وم�ن أج�ل احلد م�ن تركيب�ات املبيدات احلش�رية 
ش�ديدة اخلط�ورة ال�يت فرضت خطراً عل�ى الصحة عند 
اس�تخدامها م�ن قب�ل املزارع�ني يف ال�دول النامي�ة أو 
ال�دول ذات االقتص�ادات ال�يت مت�ر مبرحل�ة انتقالي�ة، 
أبرم�ت منظم�ة األغذي�ة والزراعة لألمم املتح�دة اتفاقيًة 
املبي�دات  يف  التج�ارة  عل�ى  للس�يطرة  قانون�اً  ملزم�ًة 
األخ�رى،  اخلط�رة  الكيميائي�ة  وامل�واد  احلش�رية 
واعتم�دت االتفاقي�ة يف 10 س�بتمرب/أيلول ع�ام 1998 
يف روت�ردام )اتفاقي�ة روت�ردام املتعلق�ة بتطبي�ق إج�راء 
املوافق�ة املس�بقة ع�ن عل�م( ودخل�ت حيز النف�اذ يف 24 
فرباير/ش�باط 2004. وتكون�ت أه�داف االتفاقي�ة م�ن 
املس�ؤولية  تعزي�ز  إىل  االتفاقي�ة  س�عت  أواًل،  ش�قني. 
املش�رتكة واجله�ود التعاوني�ة م�ن قب�ل جت�ار بع�ض 
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سجل اتفاقيات مصايد األسامك
كان سجل اتفاقيات مصايد 

األسامك عند تصميمه مبثابة 
قاعدة بيانات عاملية فريدة من 

نوعها بشأن اتفاقيات مصايد 
األسامك. وكانت للمدخالت التي 

تم تسجيلها يف ذلك السجل 
دوٌر كبرٌي يف فهم وتحليل بعض 

جوانب التعاون الدويل بشأن 
مصايد األسامك وتطويرها. وقد 

استخدمت عنارص السجل يف 
وضع األدوات الدولية يف مجال 
مصايد األسامك، ومن ذلك عىل 
وجه الخصوص، اتفاقية تعزيز 

امتثال سفن الصيد يف أعايل البحار 
إلجراءات الصيانة واإلدارة الدولية، 

والتي صادقت عليها الدورة 
السابعة والعرشين ملؤمتر منظمة 

األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
يف شهر نوفمرب/ترشين الثاين عام 

.1993

أج�ل محاي�ة صح�ة  م�ن  الكيميائي�ة اخلط�رة  امل�واد 
اإلنس�ان والبيئ�ة من األض�رار احملتملة. ثاني�ًا، هدفت 
بيئي�ا  الس�ليم  االس�تخدام  يف  املس�اهمة  إىل  االتفاقي�ة 
هل�ذه املنتج�ات الكيميائي�ة اخلط�رة، وذل�ك عن طريق 
تيس�ر تب�ادل املعلوم�ات ع�ن خواصه�ا، وع�ن طري�ق 
توف�ر عملي�ة وطني�ة لصن�ع الق�رارات بش�أن اس�تراد 
وتصدي�ر ه�ذه املنتجات الكيميائي�ة، وعن طريق إحاطة 

أصح�اب املصلح�ة علم�اً به�ذه الق�رارات.

 الزراعة املستدامة من خالل 
وقاية النبات

كان�ت احملاصي�ل اليت تع�د نتاج التط�ور الطبيعي، 
االنتقائي�ة يف خط�ر  والرتبي�ة  املزارع�ني،  واختي�ار 
حم�دق. وتضمن�ت التهدي�دات اخلط�رة التل�وث، 
وتده�ور امل�وارد، وتدم�ر املوائ�ل، والتعديالت على 
النظ�م البيئي�ة. وبعد س�بع س�نوات م�ن املفاوضات، 
ص�دق املؤمت�ر العام للمنظمة لع�ام 2001 على معاهدة 

دولي�ة ملزم�ة قانوناً بش�أن املوارد النباتي�ة الوراثية 
لألغذي�ة والزراع�ة، تدع�م عمل املرب�ني واملزارعني 
يف مجي�ع أحن�اء العامل. وقد ش�جعت املعاهدة على 
الزراعة املس�تدامة من خالل التقاس�م العادل للمواد 
الوراثي�ة وفوائده�ا ب�ني مرب�ي النبات�ات واملزارعني 
ومؤسس�ات البح�وث العام�ة واخلاص�ة. واعت�ربت 
املعاه�دة ركي�زة أساس�ية للس�ماح باس�تمرار تواف�ر 
ال�دول  ال�يت حتتاجه�ا  الوراثي�ة  النباتي�ة  امل�وارد 
ودخل�ت  القادم�ة،  ولألجي�ال  ش�عوبها  إلطع�ام 
التنفي�ذ يف ع�ام 2004. وعل�ى م�دار ذل�ك  حي�ز 
الع�ام، وم�ن خالل عدد م�ن املب�ادرات اهلادفة إىل 
حتس�ني إنت�اج األرز واحلص�ول علي�ه، متَّ الرتوي�ج 
ملهرج�ان األرز الدول�ي لتس�ليط الض�وء عل�ى ال�دور 
االس�رتاتيجي لألرز يف االقتص�ادات احمللية يف كل 

م�ن آس�يا وأفريقيا.

الصورة أعاله: 1996،روما. والرت فيلرتوين، نائب 
رئيس مجلس الوزراء اإليطايل، متحدثا خالل 
احتفال يف الكولوسيوم مبناسبة مؤمتر القمة 
العاملي لألغذية. © منظمة األغذية والزراعة 

لألمم املتحدة/ لويجي سبافينتا

الصورة أعاله إىل اليسار: 1999، فلورنسا
حفل تليفود )من اليمني إىل اليسار( جاك 

ضيوف، املدير العام للمنظمة مع المربتو ديني، 
وزير الشؤون الخارجية اإليطايل، وزوجته املمثلة 

اإليطالية جينا لولو بريجيدا، ومغني األوبرا 
اإليطايل لوتشيانو بافارويت وزوجته. © منظمة 

األغذية والزراعة لألمم املتحدة/ لويجي سبافينتا.

الصورة إىل اليمني: موسيقيون يعزفون يف حفل 
تليفود يف اليابان، الذي عقد يف ديسمرب/كانون األول 

1999 وتم بثه عىل التليفزيون يف اليابان يف شهر 
يناير/كانون الثاين 2000.
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مركز إدارة أزمات صحة 

الحيوان
يعد مركز إدارة أزمات صحة الحيوان 

مبثابة آلية رسيعة تقدمها املنظمة 

لالستجابة لحاالت الطوارئ املتعلقة 

باألمراض الحيوانية. واملركز عبارة عن 

ذراع مشرتك ألقسام اإلنتاج الحيواين 

وصحة الحيوان والطوارئ وإعادة 

التأهيل، ويرسل بعثات االستجابة 

الرسيعة للدول للمساعدة يف تقييم 

األوضاع الوبائية وتشخيص حاالت 

تفيش األمراض الحيوانية، وإعداد 

تدابري فورية ملنع أو وقف انتشار 

األمراض.

وباالستعانة بشبكة عاملية من 

الخرباء البيطريني وخرباء العمليات 

داخل منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة واملنظامت الرشيكة، ميكن 

للمركز توفري استجابة رسيعة من 

خالل إرسال فرق الخرباء إىل أية 

منطقة من العامل.

األحداث الرئيسية
العقد السابع

2005
2010

2015

2003200420062014 2013 2012 2011 2009 2008 2007

رحلة عرب الزمن

2007. اللجنة املعنية مبصايد األسامك: 
اتفاقية عاملية ملزمة قانوناً
وافقت 119 دولة عىل مقرتح بإعداد إجراء ملزم 
للتصدي ملامرسات الصيد غري القانوين وغري  قانوناً
املنظمة التي ال يتم اإلبالغ عنها واملسؤولة عن 
إحداث أرضار اقتصادية واجتامعية وبيولوجية 
وبيئية خطرية.

2009. مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذايئ
كان الغرض من هذه القمة هو إضافة درجة من األهمية 
والرضورة عىل جهود مكافحة الجوع. وصدق 60 من 
من وزراء الحكومات باإلجامع عىل  رؤساء الدول و192
إعالن تجديد التزامهم بالقضاء عىل الجوع يف العامل يف 
أقرب وقت ممكن.

2008. مؤمتر حول تغري املناخ
نظمت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

ضم 43 من رؤساء الدول و100 من وزراء  مؤمتراً
الحكومات بشأن أثر تغري املناخ وزيادة استخدام 
مصادر الطاقة الحيوية عىل األمن الغذايئ وأسعار 

املواد الغذائية. وصدق املؤمتر عىل قرار لزيادة 
الدعم واالستثامر لتطوير الزراعة يف العامل.

2011. تعيني خوسيه غرازيانو دا 
سيلفا )الربازيل( يف منصب املدير 

العام الثامن للمنظمة.

2011. استئصال الطاعون البقري
يف انتصار تاريخي للعلوم البيطرية، أعلنت منظمة 

األغذية والزراعة لألمم املتحدة املنظمة العاملية 
للصحة الحيوانية أنه تم القضاء عىل الطاعون البقري 
- وهو مرض قاتل يصيب املاشية - بنجاح من البيئة 
الطبيعية ويعد ذلك مثرة عقود من الجهود املشرتكة 

عىل املستوى الدويل.

2014. مبادرة 
النمو األزرق نهج 
جديد للموارد 
البحرية ويعد 
رضورياً لحامية 
األمن الغذايئ 
العاملي والتنمية 
املستدامة.

2015. تم إعادة انتخاب خوسيه غرازيانو دا سيلفا 
)الربازيل( وحصل عىل 177 صوتاً ملدة والية ثانية، 
ويعد ذلك أوسع توافق يف اآلراء يُحقق يف أي 
انتخابات ملنصب املدير العام يف تاريخ املنظمة.

 العقد السابع:
2015-2006

عل�ى الرغ�م من ح�االت الط�وارئ الطبيعي�ة والكوارث 
ال�يت صنعه�ا اإلنس�ان يف ه�ذه الف�رتة، ش�هد وض�ع 
نقل�ًة  ضي�ق  زم�ين  إط�ار  ضم�ن  اإلمنائي�ة  األه�داف 
نوعي�ًة يف جم�ال األمن الغذائ�ي والتنمي�ة الزراعية. ثم 
مت أخ�راً إح�راز تق�دم ملح�وظ للح�د جذري�اً م�ن عدد 
األش�خاص الذي�ن يعان�ون م�ن س�وء التغذي�ة املزمن يف 

مجي�ع أحن�اء الع�امل.

 االستجابة ألخطار الفيضانات 
واملجاعة واألمراض

الط�وارئ  ح�االت  م�ن  اثنت�ني   2011 الع�ام  ش�هد 
الك�ربى يف آس�يا وأفريقي�ا، فق�د ضرب�ت  الطبيعي�ة 
باكس�تان أس�وأ فيضانات يف تارخيه�ا أدت إىل القضاء 
رؤوس  م�ن  املالي�ني  ونف�وق  الب�ذور  خم�ازن  عل�ى 
املاش�ية. واس�تجابت منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة لذلك 
بتوزي�ع ب�ذور القم�ح عل�ى نص�ف مليون أس�رة زراعية 

الصورة أعاله: 2009. صورة للجنة يف مؤمتر القمة العاملي حول األمن 
الغذايئ. © منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة/اليساندرا بينيديتي.

الصورة أدناه: 2014. املدير العام خوسيه غرازيانو دا سيلفا يرحب 
بالبابا فرانسيس لدى وصوله لحضور املؤمتر الدويل الثاين حول التغذية 

. © منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة/ جوزيبي كارونتنوتو

1

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة عرب سبعة عقود
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املباديء التوجيهية الطوعية 
بشأن الحوكمة املسؤولة 
لحيازة األرايض ومصايد 

األسامك والغابات
يف قرار تاريخي، أقرّت اللجنة 

املعنية ضمن لجنة األمن الغذايئ 
العاملي يف 11 مايو/أيار 2012 

املبادئ التوجيهية الطوعية بشأن 
الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض 

ومصايد األسامك والغابات يف 
سياق األمن الغذايئ الوطني. 
وينص املبدأ األول من هذه 

املبادئ التوجيهية والذي يشكل 
حجر الزاوية يف هذه االتفاقية 
عىل أن االستثامر املسؤول يف 

النظم الزراعية والغذائية يسهم 
يف تحقيق األمن الغذايئ والتغذية، 

السيام يف القطاعات األكرث ضعفاً 
من السكان املحليني، كام أنه 
»يدعم التزامات الدول فيام 

يف الوق�ت املناس�ب ملوس�م الزراع�ة. وحصل�ت 235 
أل�ف أس�رة إضافي�ة عل�ى األع�الف واألدوي�ة وامل�أوى 

حليواناته�م.
الصوم�ال  يف  منطقت�ان  عان�ت  أفريقي�ا،  ويف 
تش�هدها  موج�ة جف�اف  أس�وأ  بس�بب  م�ن جماع�ة 
أكث�ر  مقت�ل  ع�ن  أس�فر  م�ا  عام�ًا،   30 من�ذ  الب�الد 
م�ن 000 260 ش�خص وتعريض حي�اة ماليني آخرين 
خلط�ر ش�ديد. واس�تجابت املنظم�ة واجملتم�ع الدولي 
بإرس�ال 120 ملي�ون دوالر أمريك�ي ملواجه�ة ملوج�ات 

األفريق�ي. الق�رن  يف  اجلف�اف 
وق�د دفع�ت جترب�ة انفلون�زا الطي�ور وغره�ا م�ن 
ح�االت الط�وارئ املتعلق�ة بصح�ة احليوانات وس�المة 
األغذي�ة منظم�ة األغذية والزراعة لألم�م املتحدة للعمل 
عل�ى تقدي�م املس�اعدة يف الوق�ت احلقيق�ي يف مجي�ع 
أحن�اء الع�امل. ويف عام 2006، كش�فت املنظمة النقاب 
ع�ن مرك�ز إدارة األزم�ات املتط�ور التاب�ع هل�ا ملراقب�ة 

الصورة أعاله: 2011. انتخاب املدير 
العام الجديد للمنظمة، خوسيه 
غرازيانو دا سيلفا )الربازيل(. © 
منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة/ اليساندرا بينيديتي

الصورة إىل اليمني: 2008. لويس 
إيناسيو لوال دا سيلفا، رئيس 

جمهورية الربازيل يف حفل االفتتاح 
يف قاعة الجلسات العامة. املؤمتر 

حول األمن الغذايئ العاملي: 
تحديات تغري املناخ والطاقة 
الحيوية. © منظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة

تفش�ي األم�راض وإرس�ال اخلرباء اىل أي بقعة س�اخنة 
يف الع�امل يف غض�ون أق�ل من 48 س�اعة.

بشـأن  الطوعيـة  التوجيهيـة  املبـاديء 
األرايض  لحيـازة  املسـؤولة  الحوكمـة 

والغابـات األسـامك  ومصايـد 
واصل�ت منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة لألم�م املتح�دة يف 
العق�د الس�ابع م�ن تواجده�ا العمل على تعزي�ز وضمان 
اس�تدامة التنمي�ة الزراعي�ة يف املناط�ق اليت مت اس�تنفاد 
موارده�ا الطبيعي�ة وتواجه نقصاً حاداً بش�كل تدرجيي 

باإلضاف�ة إىل االس�تجابة حل�االت الطوارئ.
البيئ�ة  املس�تدامة ومحاي�ة  التنمي�ة  وكان دع�م 
لإلق�رار  الرئيس�ة  األه�داف  ب�ني  م�ن  الواق�ع  يف 
التارخي�ي م�ن ط�رف جلن�ة األم�ن الغذائ�ي العاملي 
التوجيهي�ة  املب�اديء  جملموع�ة   2012 ع�ام  يف 
احلوكم�ة  بش�أن  للمنظم�ة  اجلدي�دة  الطوعي�ة 
األمس�اك  ومصاي�د  األراض�ي  حلي�ازة  املس�ؤولة 
والغاب�ات. وتدع�و ه�ذه املب�ادئ التوجيهية كاًل من 
القطاع�ني الع�ام واخل�اص لاللت�زام به�ا، وتضمنت 
توصي�ات حلماي�ة حقوق الس�كان احملليني يف حال 
ظاه�رة  ودرء  النط�اق  واس�عة  األراض�ي  اس�تمالك 

االس�تيالء عل�ى األراض�ي.
كب�رة جلم�ع 20  املنظم�ة محل�ة  أطلق�ت  وق�د 
التوجيهي�ة  املب�ادئ  لتنفي�ذ  أمريك�ي  دوالر  ملي�ون 
محاي�ة  يف  احلكوم�ات  مس�اعدة  إىل  ته�دف  ال�يت 
حق�وق الن�اس المت�الك األراض�ي والغاب�ات ومصاي�د 
األمس�اك أو احلص�ول عليه�ا. كم�ا انض�م اثن�ني م�ن 
عمالقة املش�روبات، بيبس�ي كوال وك�وكا كوال للحملة 
وقدم�ا الدع�م الرمس�ي هل�ا. وباإلضاف�ة إىل التزامه�ا 
بإج�راء مفاوض�ات عادل�ة ومش�روعة بش�أن عملي�ات 
نق�ل األراضي واالس�تحواذ يف ال�دول النامية، تعهدت 
الش�ركات بزي�ادة مش�اركتها يف جلن�ة األم�ن الغذائي 
وتعه�دت بتنفي�ذ التقييم�ات االجتماعي�ة والبيئي�ة يف 
سالس�ل التوريد العاملية. وقد باش�رت ش�ركة بيبس�ي 
ك�وال العم�ل يف الربازي�ل باعتباره�ا أك�رب بل�د مص�در 
للس�كر، يف ح�ني عمل�ت ش�ركة ك�وكا ك�وال جنب�ا 
إىل جن�ب م�ع منظم�ة أوكس�فام يف العدي�د م�ن الدول 
أق�رت  ع�ام 2014،  ويف  للس�كر.  املص�درة  الك�ربى 
جلن�ة األم�ن الغذائي مبادئ االس�تثمار املس�ؤول يف 
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يتعلق باإلعامل التدريجي 
للحق يف الحصول عىل غذاء 

كاف«. وهذا يعني زيادة 
اإلنتاجية واإلنتاج املستدام 

من األغذية الصحية واملغذية 
واملقبولة ثقافياً، والحد من 

خسائر األغذية والفاقد وتحسني 
الدخل والتخفيف من حدة 

الفقر، مع زيادة الكفاءة 
واإلنصاف يف األسواق، والرتكيز 

بشكل خاص عىل مصالح صغار 
املزارعني. وتتناول املبادئ 

األخرى الهامة - واملثرية للجدل 
يف بعض األحيان - قضايا مثل 

املوارد الوراثية وحقوق السكان 
األصليني وتغري املناخ.

املؤمتر الدويل الثاين حول 
التغذية 

دخلت منظمة التغذية والزراعة 
لألمم املتحدة يف رشاكة مع منظمة 

الصحة العاملية لتنظيم هذا 
الحدث العاملي األهم عىل مدار 

العرشين عاماً املاضية للمساعدة 
يف إعادة توجيه جدول التغذية 

العاملي، وُعقد املؤمتر الدويل الثاين 
حول التغذية يف روما يف أواخر 

شهر نوفمرب/ترشين الثاين.
وجمع املؤمتر الدويل الثاين حول 
التغذية صانعي السياسات الوطنية 

يف قطاعي الزراعة والصحة، فضالً 
عن الوزارات واملنظامت األخرى 

ذات الصلة، ورؤساء وكاالت األمم 
املتحدة واملنظامت الحكومية 

الدولية األخرى، واملجتمع املدين، 
مبا يف ذلك املنظامت غري الحكومية، 

والباحثني، والقطاع الخاص 
واملستهلكني.

مبادئ االستثامر املسؤول يف 
نظم الزراعة والغذاء

تهدف هذه املبادئ إىل تشجيع 
االستثامر املسؤول يف نظم الزراعة 

والغذاء التي تسهم يف تحقيق األمن 
الغذايئ والتغذية ودعم اإلعامل 

التدريجي للحق يف الحصول عىل 
غذاء كاف يف سياق األمن الغذايئ 

الوطني.

نظ�م الزراع�ة والغ�ذاء ال�يت اعتم�د تأسيس�ها عل�ى 
ه�ذه املب�ادئ التوجيهي�ة.

حامية األرايض
ج�ددت منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة لألم�م املتح�دة 
صح�ة  بتحس�ني  التزامه�ا  املاض�ي  العق�د  يف 
م�وارد الرتب�ة احمل�دودة يف الع�امل ووق�ف تده�ور 
األراض�ي. ويف الواق�ع، ال ي�زال 33 يف املائ�ة م�ن 
الرتب�ة يف الع�امل تعان�ي م�ن تده�ور متوس�ط إىل 
ش�ديد للغاي�ة بس�بب ت�آكل الرتب�ة، واس�تنزاف 
امل�واد الغذائية، والتحم�ض، وامللوحة، والضغط، 

الكيميائ�ي. والتل�وث 
وإدراكاً منه�ا لض�رورة اخت�اذ إج�راءات عاجلة 
لتحس�ني الوض�ع، اعتم�دت الش�راكة العاملي�ة م�ن 
ع�ام  العم�ل يف  م�ن خط�ط  الرتب�ة سلس�لة  أج�ل 
2014 حلماي�ة م�وارد الرتب�ة ال�يت تدع�م اإلنت�اج 
الزراع�ي يف الع�امل. وأعلنت األم�م املتحدة اخلامس 
م�ن ديس�مرب/كانون األول اليوم العامل�ي للرتبة وعام 
2015 الس�نة الدولي�ة للرتب�ة م�ن أج�ل حتس�ني 

مس�توى الوع�ي العام.

توسيع دائرة التحالفات
ع�ززت منظم�ة األغذية والزراعة يف ه�ذا العقد أيضاً 
ش�بكة ش�ركائها لتحس�ني األم�ن الغذائ�ي وق�درة 
اجملتمع�ات احمللي�ة املس�تضعفة يف مجي�ع أحن�اء 
الع�امل. ويف ع�ام 2013، على س�بيل املثال، وقعت 
املنظم�ة اتفاقي�ة ش�راكة جديدة مع االحت�اد الدولي 
جلمعي�ات اهل�الل األمحر والصلي�ب األمحر، أكرب 
ش�بكة إنس�انية يف الع�امل. ووفق�اً لالتفاقي�ة ال�يت 
وقعته�ا املنظمت�ان، تق�دم منظم�ة األغذي�ة والزراعة 
لألم�م املتح�دة التوجي�ه الفين لدعم ش�بكة االحتاد 
الدول�ي جلمعيات اهلالل األمح�ر والصليب األمحر 
الواس�عة املكون�ة م�ن 13 ملي�ون متط�وع لتص�ل إىل 
حنو 150 مليون ش�خص، ومس�اعدة األس�ر الفقرة 
يف التكي�ف م�ع التهدي�دات والك�وارث ال�يت تؤث�ر 

عل�ى الزراع�ة واألم�ن الغذائ�ي والتغذية.
ولتوجي�ه برنام�ج األغذي�ة العاملي اجلدي�د، أبرمت 
منظم�ة  م�ع  ش�راكة  اتفاقي�ة   2014 ع�ام  يف  املنظم�ة 
الصح�ة العاملي�ة لتنظي�م أول ح�دث عامل�ي ه�ام بش�أن 

1

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة عرب سبعة عقود

ه�ذه القضاي�ا خ�الل 20 عام�اً. وقد عقد املؤمت�ر الدولي 
الثان�ي ح�ول التغذي�ة يف روم�ا يف أواخ�ر ش�هر نوفمرب/

تش�رين الثان�ي. وق�د ح�ّث الباب�ا فرانس�يس يف املؤمت�ر 
ق�ادة الع�امل لب�ذل املزي�د م�ن اجله�د، واختت�م املؤمت�ر 
فعاليات�ه بإق�رار إعالن روما بش�أن التغذية باإلضافة إىل 
اعتم�اد إط�ار داع�م الخت�اذ إجراءات ملموس�ة بواس�طة 
172 م�ن احلكوم�ات، وق�د حظي هذا اإلعالن بإش�ادة 

اجلمي�ع وبالت�زام سياس�ي ع�ام مببادئه.

والزراعـة  األغذيـة  منظمـة  جوائـز 
البـارزة لإلنجـازات 

من�ذ إق�رار سلس�لة م�ن األه�داف احمل�ددة زمني�اً 
واملعروف�ة باس�م األه�داف اإلمنائي�ة لأللفية وحتديد 
موع�د نهائ�ي هل�ا يف ع�ام 2015، مت أخ�راً إحراز 
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الرشاكة العاملية من أجل الرتبة
تدعم الرشاكة العاملية من أجل 
الرتبة العمليات التي تؤدي إىل 

اعتامد أهداف التنمية املستدامة 
للرتبة، وتسهم يف تحسني البيئة من 

خالل منع انجراف الرتبة وتدهورها، 
والحد من انبعاثات غازات الدفيئة، 

والعمل عىل احتجاز الكربون، 
وتشجيع االستخدام املستدام 

للمدخالت الزراعية لصحة الرتبة، 
وإدارة النظم البيئة عىل سبيل املثال، 

كام ستسهم أيضاً يف رخاء اإلنسان 
من خالل تحسني استخدام وإدارة 

موارد الرتبة، وإيجاد بدائل ملامرسات 
تدهور الرتبة عرب العمليات 

التجريبية القامئة عىل املشاركة، 
مع احرتام قضايا النوع االجتامعي 

وحقوق الشعوب األصلية.

يونيو 2015، روما، إيطاليا

حفل توزيع الجوائز لتقدير التقّدم املُحقق يف مكافحة الجوع. حيث 
حّققت معظم الدول التي قامت منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة بتقييمها - 72 دولة من أصل 129 دولة - الهدف 1)ج( من 
األهداف اإلمنائية لأللفية، واملتمثل يف خفض النسبة املئوية من السكان 
الذين يعانون من الجوع بحلول عام 2015، كام حققت 29 دولة منها 
هدفاً أكرث طموحاً من أهداف مؤمتر القمة العاملي لألغذية واملتمثل يف 

خفض العدد اإلجاميل لألشخاص الذين يعانون من الجوع.

تق�دم كب�ر يف خف�ض عدد األش�خاص الذين يعانون 
م�ن س�وء التغذي�ة املزم�ن يف أفق�ر املناط�ق يف العامل.
األغذي�ة  منظم�ة  منح�ت   ،2013 ع�ام  ويف 
دول�ة   38 إىل  جوائ�ز  املتح�دة  لألم�م  والزراع�ة 
لدوره�ا يف خفض نس�بة الس�كان الذي�ن يعانون من 
اجل�وع إىل النص�ف. ومت تكري�م مثاني�ة عش�ر م�ن 
ه�ذه ال�دول لتحقي�ق ه�ذا اهل�دف وأيض�ًا لتحقي�ق 
العامل�ي  القم�ة  مؤمت�ر  أق�ره  صرام�ة  أكث�ر  ه�دف 
يس�تهدف  كان�ت  وال�ذي   ،1996 ع�ام  لألغذي�ة 
يعان�ون  الذي�ن  الكل�ي لألش�خاص  الع�دد  خف�ض 

النص�ف. إىل  التغذي�ة  نق�ص 
وبع�د ع�ام، ويف ع�ام 2014، كّرم�ت منظم�ة 
إجنازاته�ا  عل�ى  دول�ة   13 والزراع�ة  األغذي�ة 
الب�ارزة وم�ا أحرزت�ه م�ن تق�دم ملم�وس يف الكف�اح 

ض�د اجل�وع، وه�و إجن�از مش�ل حتقي�ق األه�داف 
اإلمنائي�ة لأللفي�ة قب�ل املوع�د احمل�دد هل�ا يف عام 
 ،2015 يونيو/حزي�ران  م�ن  الس�ابع  ويف   .2015
أش�ادت منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة لألم�م املتح�دة 
جبه�ود 14 دول�ة أخ�رى يف حتقيق اهل�دف األول 
م�ن األه�داف اإلمنائي�ة لأللفي�ة الثالث�ة واملتمث�ل 
يف خف�ض نس�بة األش�خاص الذي�ن يعان�ون اجلوع 
 ،2015 ع�ام  بداي�ة  ويف   .2015 ع�ام  حبل�ول 
ال�دول  وإهل�ام مس�تمد م�ن جناح�ات  وبتش�جيع 
األخ�رى، أطلق�ت فيتن�ام حت�دي تقلي�ص اجل�وع 
إىل الصف�ر للقض�اء عل�ى اجل�وع يف فيتن�ام حبل�ول 
ع�ام 2025. وق�د خفض�ت فيتن�ام بالفع�ل نس�بة 
األش�خاص الذي�ن يعانون م�ن نقص التغذي�ة بأكثر 
م�ن 70 يف املئ�ة منذ الف�رتة 1990-1992 وحققت 
لأللفي�ة،  اإلمنائي�ة  األه�داف  م�ن  األول  اهل�دف 
وم�ن ث�م فإن�ه ال يب�دو أن تقليص اجل�وع إىل الصفر 

يف املس�تقبل القري�ب س�يكون هدف�ًا مس�تحياًل.
يف ض�وء جن�اح فيتن�ام، م�ن املؤم�ّل أن تطل�ق 
دول أخ�رى مح�الت مماثلة حتقيقًا لرؤية مؤسس�ي 
منظم�ة األغذي�ة والزراعة لألم�م املتحدة »عامل خال 
م�ن الفاق�ة«. ورغ�م م�ا يتس�م ب�ه ه�ذه اهل�دف من 
طم�وٍح ع�اٍل ورغ�م الق�درة عل�ى حتقيق�ه، إال أن�ه 
م�ن الواض�ح أنه ال ي�زال هناك الكث�ر الذي يتعني 
القي�ام ب�ه؛ إذ مث�ة  حاج�ة لزي�ادة إنت�اج الغذاء، 
أو عل�ى أق�ل تقدي�ر احملافظ�ة عل�ى االحتياج�ات 
الغذائي�ة وع�دم هدره�ا لتلبي�ة الطل�ب املنتظر لعدد 
الس�كان املتوقع أن يصل إىل تس�عة مليارات نسمة. 
وطبق�ًا ملقول�ة خوس�يه غرازيان�و دا س�يلفا، املدي�ر 
الع�ام احلال�ي للمنظم�ة: »يع�د االلت�زام السياس�ي 
عل�ى أعل�ى مس�توى ركي�زٌة أساس�ية إلح�راز تق�دم 
ملم�وس حن�و حتقي�ق األم�ن الغذائ�ي، وإذا كانت 
لدين�ا الفرص�ة للقض�اء عل�ى اجلوع خ�الل حياتنا؛ 
لألجي�ال  ترك�ه  ميكنن�ا  إرٍث  أعظ�م  ه�و  فه�ذا 

القادمة.«



 االتحاد األورويب - منظمة عضو
26 نوفمرب/ترشين الثاين 1991

إثيوبيا 1 يناير/كانون الثاين 1948
أذربيجان 20 أكتوبر/ترشين األول 1995
األرجنتني 21 نوفمرب/ترشين الثاين 1951

األردن 23 يناير/كانون الثاين 1951
أرمينيا 8 نوفمرب/ترشين الثاين 1993
إريرتيا 8 نوفمرب/ترشين الثاين 1993

أسبانيا 5 ابريل/نيسان 1951
أسرتاليا 16 أكتوبر/ترشين األول 1945
إستونيا 11 نوفمرب/ترشين الثاين 1991
إرسائيل 23 نوفمرب/ترشين الثاين 1949

أفغانستان 1 ديسمرب/كانون األول 1949
اإلكوادور 16 أكتوبر/ترشين األول 1945

ألبانيا 12 نوفمرب/ترشين الثاين 1973
أملانيا 27 نوفمرب/ترشين الثاين 1950

 اإلمارات العربية املتحدة
12 نوفمرب/ترشين الثاين 1973

أنتيغوا وبربودا 7 نوفمرب/ترشين الثاين 1983

أندورا 17 نوفمرب/ترشين الثاين 2007
إندونيسيا 28 نوفمرب/ترشين الثاين 1949

أنغوال 14 نوفمرب/ترشين الثاين 1977
أوروغواي 30 نوفمرب/ترشين الثاين 1945
أوزبكستان 2 نوفمرب/ترشين الثاين 2001

أوغندا 19 نوفمرب/ترشين الثاين 1963
أوكرانيا 29 نوفمرب/ترشين الثاين 2003

إيران 1 ديسمرب/كانون األول 1953
إيرلندا 3 سبتمرب/أيلول 1946

أيسلندا 16 أكتوبر/ترشين األول 1945
إيطاليا 12 سبتمرب/أيلول 1946

بابوا نيو غينيا 8 نوفمرب/ترشين الثاين 1975
باراجواي 30 أكتوبر/ترشين األول 1945
باربادوس 6 نوفمرب/ترشين الثاين 1967

باكستان 7 سبتمرب/أيلول 1947
باالو 12 نوفمرب/ترشين الثاين 1999

الباهاما 8 نوفمرب/ترشين الثاين 1975
البحرين 8 نوفمرب/ترشين الثاين 1971

الربازيل 15 أكتوبر/ترشين األول 1945
الربتغال 11 سبتمرب/أيلول 1946

بروناي دار السالم 15 يونيو/حزيران 2013
بالروسيا 19 نوفمرب/ترشين الثاين 2005

بلجيكا 16 أكتوبر/ترشين األول 1945
بلغاريا 6 نوفمرب/ترشين الثاين 1967

بليز 7 نوفمرب/ترشين الثاين 1983
بنجالديش 12 نوفمرب/ترشين الثاين 1973

بنام 16 أكتوبر/ترشين األول 1945
بنني 9 نوفمرب/ترشين الثاين 1961

بوتان 7 نوفمرب/ترشين الثاين 1981
بوتسوانا 1 نوفمرب/ترشين الثاين 1966

بوركينا فاسو 9 نوفمرب/ترشين الثاين 1961
بورما 11 سبتمرب/أيلول 1947

بوروندي 19 نوفمرب/ترشين الثاين 1963
 البوسنة والهرسك 

8 نوفمرب/ترشين الثاين 1993
بولندا 9 نوفمرب/ترشين الثاين 1957

بوليفيا 16 أكتوبر/ترشين األول 1945

بريو 17 يونيو/حزيران 1952

تايالند 27 أغسطس/آب 1947
تركامنستان 20 أكتوبر/ترشين األول 1995

تركيا 6 ابريل/نيسان 1948
 ترينداد وتوباغو 

19 نوفمرب/ترشين الثاين 1963
تشاد 9 نوفمرب/ترشين الثاين 1961

تشييل 17 مايو/أيار 1946
توجو 23 مايو/أيار 1960

توفالو 29 نوفمرب/ترشين الثاين 2003
تونجا نوفمرب/ترشين الثاين 1981

تونس 25 نوفمرب/ترشين الثاين 1955
 تيمور الرشقية

 29 نوفمرب/ترشين الثاين 2003

جامايكا 13  مارس/آذار/آذار 1963
 الجبل األسود

 17 نوفمرب/ترشين الثاين 2007

الجزائر 19 نوفمرب/ترشين الثاين 1963
جزر القمر 14 نوفمرب/ترشين الثاين 1977

 جزر سولومون 
11 نوفمرب/ترشين الثاين 1985

جزر كوك 11 نوفمرب/ترشين الثاين 1985
جزر مارشال 12 نوفمرب/ترشين الثاين 1999

 جمهورية أفريقيا الوسطى 
9 نوفمرب/ترشين الثاين 1961

 جمهورية التشيك
8 نوفمرب/ترشين الثاين 1993

جمهورية الدومينيكان 16 أكتوبر/ترشين 
األول 1945

 جمهورية الكونغو الدميقراطية
9 نوفمرب/ترشين الثاين 1961

 جمهورية تنزانيا املتحدة 
8  فرباير/شباط 1962

 جمهورية كوريا 
25 نوفمرب/ترشين الثاين 1949

 جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 الدول األعضاء 
يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

وتواريخ االنضمام إىل املنظمة

1
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة عرب سبعة عقود



14 نوفمرب/ترشين الثاين 1977
 جمهورية الو الدميقراطية الشعبية 

21 نوفمرب/ترشين الثاين 1951
 جمهورية مقدونيا 

8 نوفمرب/ترشين الثاين 1993
جنوب أفريقيا 9 نوفمرب/ترشين الثاين 1993

جنوب السودان 15 يونيو/حزيران 2013
جورجيا 20 أكتوبر/ترشين األول 1995
جيبويت 14 نوفمرب/ترشين الثاين 1977

الدمنارك 16 أكتوبر/ترشين األول 1945
دومينيكا 12 نوفمرب/ترشين الثاين 1979

الرأس األخرض 8 نوفمرب/ترشين الثاين 1975
رواندا 19 نوفمرب/ترشين الثاين 1963

روسيا االتحادية 11 ابريل/نيسان 2006
رومانيا 9 نوفمرب/ترشين الثاين 1961

زامبيا 22 نوفمرب/ترشين الثاين 1965
زميبابوي 7 نوفمرب/ترشين الثاين 1981

ساحل العاج 9 نوفمرب/ترشين الثاين 1961
ساموا 12 نوفمرب/ترشين الثاين 1979

 سان تومي وبرينسيبي 
14 نوفمرب/ترشين الثاين 1977

 سان مارينو 
12 نوفمرب/ترشين الثاين 1999

 سانت فينسنت وغرينادين 
7 نوفمرب/ترشين الثاين 1981

سانت كيتس ونيفيس 7 نوفمرب/ترشين 
الثاين 1983
 سانتا لوسيا 

26 نوفمرب/ترشين الثاين 1979
رسيالنكا 21 مايو/أيار 1948

السلفادور 19 أغسطس/آب 1947
سلوفاكيا 8 نوفمرب/ترشين الثاين 1993
سلوفينيا 8 نوفمرب/ترشين الثاين 1993

سنغافورة 15 يونيو/حزيران 2013
السنغال 9 نوفمرب/ترشين الثاين 1961

سوازيلند 8 نوفمرب/ترشين الثاين 1971
السودان 13 سبتمرب/أيلول 1956

سوريا 27 أكتوبر/ترشين األول 1945
سورينام 26 نوفمرب/ترشين الثاين 1975

السويد 13  فرباير/شباط 1950
سويرسا 11 سبتمرب/أيلول 1946

سرياليون 9 نوفمرب/ترشين الثاين 1961
سيشل 14 نوفمرب/ترشين الثاين 1977

رصبيا 2 نوفمرب/ترشين الثاين 2001
الصومال 17 نوفمرب/ترشين الثاين 1960

الصني 16 أكتوبر/ترشين األول 1945

 طاجيكستان 
20 أكتوبر/ترشين األول 1995

العراق 16 أكتوبر/ترشين األول 1945
عامن 8 نوفمرب/ترشين الثاين 1971

الغابون 9 نوفمرب/ترشين الثاين 1961
غامبيا 22 نوفمرب/ترشين الثاين 1965

غانا 9 نوفمرب/ترشين الثاين 1957
غرانادا 8 نوفمرب/ترشين الثاين 1975

غواتيامال 16 أكتوبر/ترشين األول 1945
غويانا 22 أغسطس/آب 1966

غينيا 2 نوفمرب/ترشين الثاين 1959
 غينيا االستوائية 

7 نوفمرب/ترشين الثاين 1981
 غينيا بيساو 

26 نوفمرب/ترشين الثاين 1973

فانواتو 7 نوفمرب/ترشين الثاين 1983
فرنسا 16 أكتوبر/ترشين األول 1945

الفلبني 16 أكتوبر/ترشين األول 1945
فنزويال 16 أكتوبر/ترشين األول 1945

فنلندا 27 أغسطس/آب 1947
فيتنام 11 نوفمرب/ترشين الثاين 1950

فيجي 8 نوفمرب/ترشين الثاين 1971

قربص 14 سبتمرب/أيلول 1960
قرغيزستان 8 نوفمرب/ترشين الثاين 1993

قطر 8 نوفمرب/ترشين الثاين 1971

كازاخستان 7 نوفمرب/ترشين الثاين 1997
الكامريون 22 مارس/آذار 1960

كرواتيا 8 نوفمرب/ترشين الثاين 1993
كمبوديا 11 نوفمرب/ترشين الثاين 1950

كندا 16 أكتوبر/ترشين األول 1945
كوبا 19 أكتوبر/ترشين األول 1945

كوستا ريكا 7 ابريل/نيسان 1948
كولومبيا 17 أكتوبر/ترشين األول 1945

الكونغو 9 نوفمرب/ترشين الثاين 1961
الكويت 9 نوفمرب/ترشين الثاين 1961

كرييبايت 15 نوفمرب/ترشين الثاين 1999
كينيا 27 يناير/كانون الثاين 1964

التفيا 11 نوفمرب/ترشين الثاين 1991
لبنان 27 أكتوبر/ترشين األول 1945

 لوكسمبورغ 
16 أكتوبر/ترشين األول 1945

ليبيا 24 نوفمرب/ترشين الثاين 1953
ليبرييا 16 أكتوبر/ترشين األول 1945

ليتوانيا 11 نوفمرب/ترشين الثاين 1991
ليسوتو 7 نوفمرب/ترشين الثاين 1966

املالديف 8 نوفمرب/ترشين الثاين 1971
مالطا 5 أكتوبر/ترشين األول 1964
مايل 9 نوفمرب/ترشين الثاين 1961

ماليزيا 9 نوفمرب/ترشين الثاين 1957
املجر 6 نوفمرب/ترشين الثاين 1967

مدغشقر 9 نوفمرب/ترشين الثاين 1961
مرص 16 أكتوبر/ترشين األول 1945

املغرب 13 سبتمرب/أيلول 1956
املكسيك 16 أكتوبر/ترشين األول 1945

مالوي 22 نوفمرب/ترشين الثاين 1965
 اململكة العربية السعودية 

23 نوفمرب/ترشين الثاين 1948
 اململكة املتحدة 

16 أكتوبر/ترشين األول 1945
منغوليا 12 نوفمرب/ترشين الثاين 1973
موريتانيا 9 نوفمرب/ترشين الثاين 1961

موريشيوس 12 مارس/آذار 1968
موزمبيق 14 نوفمرب/ترشين الثاين 1977
مولدافيا 20 أكتوبر/ترشين األول 1995

موناكو 2 نوفمرب/ترشين الثاين 2001

ناميبيا 14 نوفمرب/ترشين الثاين 1977
ناورو 2 نوفمرب/ترشين الثاين 2001

الرنويج 16 أكتوبر/ترشين األول 1945
النمسا 27 أغسطس/آب 1947

نيبال 21 نوفمرب/ترشين الثاين 1951
النيجر 9 نوفمرب/ترشين الثاين 1961

نيجرييا 11 أكتوبر/ترشين األول 1960
نيكاراغوا 26 أكتوبر/ترشين األول 1945
نيوزيلندا 16 أكتوبر/ترشين األول 1945

نييوي 12 نوفمرب/ترشين الثاين 1999

هايتي 16 أكتوبر/ترشين األول 1945
الهند 16 أكتوبر/ترشين األول 1945

هندوراس 16 أكتوبر/ترشين األول 1945
هولندا 16 أكتوبر/ترشين األول 1945

 الواليات املتحدة األمريكية 
16 أكتوبر/ترشين األول 1945

 واليات ميكرونيزيا املوحدة 
29 نوفمرب/ترشين الثاين 2003

اليابان 21 نوفمرب/ترشين الثاين 1951
اليمن 22 مايو/أيار 1990

اليونان 16 أكتوبر/ترشين األول 1945

األعضاء املنتسبون:
جزر فارو 17 نوفمرب/ترشين الثاين 2007

توكلو 25 يونيو/حزيران 2011
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شهور، انخرط فريق التصوير عقود من عمر المنظمة. وطوالتمثل شهادة مرئية على سبعة المتحدة أكثر من مليون صورةاألغذية والزراعة لألممتضم مجموعة صور منظمة
عينات معبرة من هذه الصور، البحث ضمن هذا األرشيف الختيارالفوتوغرافي بالمنظمة في
ترسم لوحة أصيلة للسنوات
األولى من عمر المنظمة.

عن المجاالت المختلفة التيوُاختيرت الصور التي تعبر
والمياه وغيرها(، والتي تمتدومصايد األسماك وإدارة األراضي)كالزراعة والثروة الحيوانيةبدأت المنظمة العمل بها
الواردة في هذا الملف ومسحهاالصور باللونين األبيض واألسودالكرة األرضية. وتم اختيارآثارها للجانب األكبر من

ضوئيًا لتلقي الضوء على بعض
المشروعات المحددة التي

والزراعة في أقصى أطراف الكرةاضطلعت بها منظمة األغذية
لفتة للشكر والتقدير للمصورينكما ُيعد هذا الملف بمثابةاألرضية.

الفوتوغرافيين للمنظمة،
أن يساعد عملهم في كشف ما امتلكوا االحترافية واألمل في متعة في الوقت ذاته، مع أشخاصاألولى، التي هي األقسى واألكثررحلة مبهرة إلى تلك السنوات وكانت ثمرة جهودهم الذهاب فياألرجاء البعيدة من العالم.تسجيل ما تقوم به المنظمة فيال يحدوهم إال هدٌف واحد هو الكاميرات البدائية المرهقة،قاسية للغاية، مستخدمين تلكالذين عملوا في ظل ظروف

يحدث في العالم وتغييره.

السنوات
األوىل

صور مل تنشر من قبل، مت إنقاذها من األرشيفات 
التارخيية ملنظمة األغذية والزراعة
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بريو، 1958
كانت بريو مقر املركز التدريبي للتعداد يف أمريكا الجنوبية، الذي تنظمه األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة واملعهد اإلحصايئ للدول األمريكية.

وكان من بني األنشطة الرئيسة املحورية للمركز  إجراء التعداد التجريبي للسكان واإلسكان والزراعة، الذي أُجري يف إقليم كانتا، تلك املنطقة الجبلية بالقرب من ليام. وعمل املتدربون يف 
قرى صغرية تتم فيها الزراعة عىل املنحدرات الجبلية، عىل ارتفاع يرتاوح من 2500 إىل 4500 مرت فوق سطح البحر.

الصورة: أحد خرباء منظمة األغذية والزراعة يستخدم حيوان الما كمنضدة مؤقتة لتدوين املعلومات التي تقدمها له إحدى املزارعات يف الشايك.

الصورة: © منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة/ف. بيانيك.
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الثروة احليوانية 
وصحة احليوان

كينيا، 1967
يف أواخر الستينات، صاغت الحكومة الكينية خطة طموحة شاملة لزيادة فعالية 

قطاع الرثوة الحيوانية وتشجيع التصدير. وحظيت الخطة بدعم الصندوق الخاص 
للربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة. ودرس الخرباء استخدام 
األرايض، واستخدام املراعي وبيولوجيا الحيوانات الربية، وتحسني الرثوة الحيوانية 
والتحكم يف سياحة السفاري، وكان من الواجب أن تأخذ خطط إدارة املراعي يف 
اعتبارها الحيوانات الربية، إذ متثل عامل جذب سياحي ذا قيمة مرتفعة للدولة، 
وتساعد لحومها يف توفري الطعام للناس.كام تجب السيطرة عىل هذه الحيوانات 

الربية، ألنها قد تنقل األمراض إىل الرثوة الحيوانية، وتنافسها عىل أرايض الرعي.

وجرت دراسة الدور املستقبيل للحيوانات الربية يف مراعي كينيا عن كثب، كجزء من املرشوع. 
وغالباً ما كان يتم اصطياد الحيوانات باستخدام مروحية، وتخديرها بإطالق سهم مخدر من 

بندقية هواء، حتى ميكن فحصها ووضع عالمات عليها لتتبع تحركاتها يف املستقبل.

ويف هذه الصورة، يجري فحص أحد الحيوانات الربية عن طريق خبري منظمة 
األغذية والزراعة، إىل ميني الصورة، الذي قاد فريق مرشوع برنامج األمم املتحدة 
اإلمنايئ/منظمة األغذية والزراعة املسند إىل قسم إدارة املراعي الكينية، وبجواره 

صحفي واثنان من املساعدين.

الصورة: © وزارة املعلومات الكينية/منظمة األغذية والزراعة.
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أفغانستان، 1969
وضعت الحكومة األفغانية خطة خمسية لتحسني مستوى جودة وإنتاج األغنام واملاشية 
والدواجن يف كل أنحاء الدولة، مبساعدة الصندوق الخاص للربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة 

ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.

وحصل مساعدو صحة الحيوان وعامل تربية الحيوانات الداجنة، عىل تدريب بإحدى 
مدارس املساعدين غري املهنيني يف كابول، ويف مركز للتدريب امليداين يف مدينة بغالن، حيث 

تم إنشاء منطقة إرشادية ألعامل صحة الحيوان وتربية الحيوانات الداجنة. كام قُدمت 
دورات تدريبية قصرية للعامل الزراعيني.

الصورة: © منظمة األغذية والزراعة/ف. بوتس.
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منغوليا، 1966
تم تكليف واحد من فنيي املعمل البيطري من  االتحاد السوفييتي السابق، والذي عمل لدى منظمة األغذية والزراعة، بالعمل يف أوالن 
باتور، اعتباراً من سبتمرب/أيلول 1964 حتى سبتمرب/أيلول 1966، ملساعدة الحكومة يف تشخيص أمراض الحيوان املعدية والسيطرة عليها.

الصورة: خيول يتم إمساكها باألنشوطة يف اإلقليم املركزي.

الصورة: © منظمة األغذية والزراعة/ن. ج. إيباتنكو.

الثروة احليوانية 
وصحة احليوان
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التنمية االجتماعية 
االقتصادية

نيكاراجوا، 1964
عملية حصاد املوز بغرض التعبئة يف مزرعة جمعية سان باولو 

التعاونية الزراعية، يف بوزولوتيغا، بالقرب من تشينانديغا.

الصورة: © منظمة األغذية والزراعة/ي. ناغاتا.
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بانكوك، تايالند
تولت منظمة األغذية والزراعة عمليات التنسيق يف أحد مراكز التدريب الوطنية لتدريج وفحص األرز واقتصاديات 

عمليات تخزين األرز.
مدرب تابع ملنظمة األغذية والزراعة، يقدم إرشادات بشأن طحن األرز وتخزينه، باستخدام معدات تشمل مطحنة 

أرز.

الصورة: © منظمة األغذية والزراعة.
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 صيد األمساك 
وتربية األحياء املائية

زامبيا، 1965
أنشأت حكومة زامبيا، بالتعاون مع الصندوق الخاص للربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة ومنظمة 

األغذية والزراعة لألمم املتحدة بوصفها الهيئة املنفذة، معهداً بحثياً لدراسة العوامل املائية 
الحيوية والتقنية واالقتصادية، لتقييم إمكانات مصايد األسامك يف بحرية كاريبا، وذلك سعياً إىل 
زيادة اإلمدادات الغذائية املحلية وتشجيع النمو يف قطاع الصيد، واشتمل املرشوع عىل عروض 

عملية وبرامج تدريبية يف مجال أنشطة مصايد األسامك.

يف معمل أبحاث املعهد، يفحص عامل أحياء مائية باملجهر عينة أسامك تم اصطيادها من بحرية كاريبا.

الصورة: © منظمة األمم املتحدة/منظمة األغذية والزراعة.

نيبال، 1969
عام 1965، وضعت حكومة نيبال خطة خمسية، يف إطار األولوية القصوى لتطوير عمليات 

صيد األسامك. إذ أنه نتيجة نقص اللحوم وبعض القيود الدينية، افتقر النظام الغذايئ للسكان 
إىل الربوتني الحيواين.وطلبت الحكومة من منظمة األغذية والزراعة تقديم الدعم الفني الالزم 

لتطوير وتوسعة مرافق تربية األحياء املائية القامئة، وتشجيع األفراد، من خالل العروض العملية، 
عىل إنشاء واستخدام برك السمك. وبالفعل تم إنشاء مزرعتي أسامك تجاريتني مبلكية عامة: 

واحدة منها يف بايبيل هيستورا بالقرب من سهول ترياي الثاين يف باهاندارا رابتي، يف سهول رابتي.

ويف بهاندارا، يتم حفر برك األسامك يدوياً. وسعياً إىل ضامن استواء قاع الربكة – وهو أمر 
الزم لترصيف املياه – يتم أوال إخالء األرض املحفورة عىل هيئة أكوام متساوية الحجم قبل 

إزالة هذه األكوام. 
الصورة: برنامج األغذية العاملي/منظمة األغذية والزراعة/ إ. وويناروفيتش.
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إندونيسيا، 1951
 يف جنوب رشق آسيا، ظل اإلنتاج السميك من برك األسامك أحد الطرق التقليدية السائدة لفرتة طويلة. وأشارت التقديرات إىل أنه، يف أي مساحة معينة، تنتج بركة السمك كمية أكرب بكثري 
من الربوتني مقارنة بأي نوع آخر من أنشطة الرثوة الحيوانية. وميكن تربية األسامك يف حقول األرز املغمورة باملياه لعمل مزرعة أسامك متكاملة ونظام لزراعة األرز. وقد ساهمت منظمة 

األغذية والزراعة يف استحداث تربية سمك البلطي، وهي سمكة مالمئة للتكاثر يف الربك بشكل خاص.

ابن مزارع يصطاد زريعة األسامك.

الصورة: © منظمة األغذية والزراعة/إريك شواب.
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وتربية األحياء املائية



59 سنة منظمة األغذية والزراعة: 70

صيد األسامك وتربية األحياء املائية
سيالن*، 1953 )*تغري االسم إىل سرييالنكا منذ عام 1972(

تغطي املحيطات أكرث من نصف سطح األرض، لكنها توفر 
واحد يف املائة فقط من الغذاء الذي يستهلكه البرش. 

ويرجع ذلك بالدرجة األوىل إىل أن معظم الصيادين يف 
أنحاء العامل يقومون بعملهم اعتامداً عىل قوة الرياح 

وقوتهم الجسدية فقط. وأكدت منظمة األغذية والزراعة 
أنه حتى يف مجتمعات الصيد األكرث فقراً، قد يؤدي 

تركيب محركات للقوارب إىل تحقيق أرباح نتيجة زيادة 
كمية األسامك التي يتم صيدها. ويف سيالن، كان هناك 

قرابة 60 ألف شخص ميثل الصيد نشاطهم األسايس، 
لكنهم كانوا يصطادون 30 ألف طن من األسامك فقط 

سنوياً، مبتوسٍط يقل عن 9 كيلوغرامات من األسامك لكل 
صياد أسبوعياً. ويف أواخر عام 1951، مل تكن هناك سفن 

صيد مجهزة باملحركات، باستثناء مركب صيد واحدة 
ذات محرك يعمل بالبخار. وأرسلت منظمة األغذية 
والزراعة أستاذاً يف الصيد ومهندساً بحرياً إىل سيالن 

لتقديم استشارات بشأن ميكنة عملية الصيد. ويف غضون 
ستة أشهر، أُتيحت للعديد من الصيادين فرصة رشاء 

املحركات، كام رغب باقي الصيادين السيالنيني يف رشائها. 
وطبقاً لخطة كولومبو، تم بيع 40 محرك ديزل صغري 

برشوط ميرسة للصيادين، وبدأت بعض الرشكات الصغرية 
يف بيعها للوفاء بالطلب املتزايد.

ويظهر يف الصورة صيادون يتعاملون مع الشباك التي 
تُسحب يدوياً، عىل إحدى الجزر قرب الساحل الشاميل 

لسيالن. واستغرق األمر نحو ساعتني وقرابة 30 رجالً لرمي 
هذه الشباك، التي متتد ملسافة تزيد عن 1.5 كيلومرت.

الصورة: © منظمة األغذية والزراعة/آالن غالنفيل.
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الغابات

نيجرييا، 1967
يف ظل نقص األشجار وتزايد الطلب عىل األخشاب من أجل االستخدام يف اإلنشاءات، احتاجت نيجرييا إىل تحسني 

إدارة الغابات املطرية وإعادة زراعة السافانا. وقد تعاون الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة ألكرث من ست سنوات لتأسيس كلية الغابات يف جامعة إيبادان. ووفر املنهج الجامعي، الذي تم وضعه عام 

1963، تدريباً عىل سياسة وقانون وإدارة واستخدام وتقنية تحريج الغابات. وانتهى األمر مبعظم الخريجني إىل العمل 
لدى هيئة الغابات النيجريية.

طالب يستخدمون مزواة لحساب االرتفاع النسبي لقطعة أرض، يف إطار التدريب العميل املقدم من كلية الغابات.

الصورة: © منظمة األمم املتحدة/منظمة األغذية والزراعة.
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تايالند
 إقليم المبانغ )شاميل تايالند(؛ 

قطع أشجار الساج
الصورة: ©منظمة األغذية 

والزراعة/س. باناغ.

اليونان، 1964
فريق عمل مشرتك بني منظمة األغذية 

والزراعة والحكومة اليونانية يُجري مسحاً 
ملوارد الغابات، عىل مساحة متتد ألكرث من 
12000 كيلومرت مربع شاميل اليونان. وقد 
قيّم املرشوع حجم الغابات وساعد الدولة 

يف تهيئة مواردها وتدريب املوظفني 
املؤهلني، بهدف التوسعة والتطوير 

املستقبيل لقطاع التحريج.
ويظهر يف الصورة فني غابات يوناين، 
يقيس املسافات الفاصلة بني األشجار 

وكثافة األشجار يف قطعة أرض عىل سبيل 
العينة.

الصورة: ©منظمة األغذية 
والزراعة/ج. أولسون.
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ليبيا، 1953
عقب إعالن ليبيا استقاللها، أرسلت منظمة األغذية والزراعة وفداً كبرياً من الخرباء يف مجال الزراعة 

وأنشطة الغابات واإلحصاءات الزراعية واألنشطة التجارية، إىل البالد.

وكان من بني األهداف الرئيسة للربنامج تثبيت وإعادة زراعة الكثبان الرملية، إذ أنه يف ظل عدم 
مالءمة جزٍء كبريٍ من الدولة ألي نوع من أنواع الزراعة الدامئة للمحاصيل، كان الخيار الوحيد هو 

أنشطة التحريج.

ويف خلفية الصورة، تظهر تجارب تثبيت الكثبان الرملية باستخدام نبات الغاب، تحت إرشاف خبري 
الغابات التابع ملنظمة األغذية والزراعة. ويف خلفية الصورة، يتم إجراء التجارب يف عامي 1951-
1952 عن طريق رشكة خاصة باستخدام أنواع مختلفة من العشب. وقد فشلت التجارب نتيجة 

نقص املوارد.

الصورة: © منظمة األغذية والزراعة.
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 إدارة األراضي 
واملياه

إندونيسيا، 1951
توضح هذه الصور عملية إنشاء قناة بطول 70 كيلومرت باالستعانة بالعامل 

املحليني وبأدوات بدائية ودون أي ماكينات فعلية. وكان ذلك مرشوعاً 
حكومياً لري 6000 هكتار من األرايض. ودأبت منظمة األغذية والزراعة 

عىل إرسال عدٍد كبريٍ من املتخصصني إىل جنوب رشق آسيا ملساعدة 
الحكومات يف إصالح األرايض من خالل استخدام الري أو الرصف. 

وتُعد زيادة اإلنتاج الزراعي الخطوة األوىل نحو تحسني وازدهار االقتصاد، 
ومن ثم رفع مستوى معيشة السكان – وهو جانب مهم من رسالة 

املنظمة.

الصورة: © منظمة األغذية والزراعة/إريك شواب.
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الهند، 1969
أجرى فريق من خرباء منظمة األغذية والزراعة مرشوعاً خمسياً )يف الفرتة من 1966- 

1971( لفي نطقة قناة راجاستان. ومتثل الهدف من املرشوع، الذي نال دعم الصندوق 
الخاص للربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة، يف تنفيذ عملية مسح ودراسة تفصيلية لألرايض، 

وإجراء تجارب وعروض عملية لتحقيق االستخدام األمثل لألرايض واملياه، وضامن 
اإلنتاج الفعال من املحاصيل.

واشتمل املرشوع عىل وضع خرائط لألرايض لفهم خصائصها وتحديد مدى مالءمتها 
للزراعة، وإصدار توصيات لتطوير الزراعة املروية، عىل مساحة سطحية تزيد عن 

000 20 كيلومرت مربع. وتم تدشني برامج تدريبية يف مجاالت علم الرتبة واالقتصاد 
الزراعي وإدارة األرايض واملياه.

العمل يف سدود قناة راجاستان.

الصورة: © منظمة األغذية والزراعة/ت. لوفتاس.

الهند، 1967
يف إطار الحملة العاملية للتحرر من الجوع، 

ساعد مواطنو فنلندا القرى الساحلية 
يف والية ماهاراشرتا، للوفاء باحتياجاتها 

الطارئة من مياه الرشب. وحصلت مثاين 
قرى يف ضاحية راتناجريي عىل املياه من 
خط اإلمداد الرئييس أو اآلبار، وتم بعد 
ذلك اقرتاح خطط مامثلة لقرى أخرى.

صبي يغتسل يف املياه املتحركة عرب عجلة 
ساقية دوارة.

الصورة: © منظمة األغذية 
والزراعة/ت. س. ساتيان.
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التغذية

تشييل، 1968
قدم برنامج األغذية العاملي، منذ بداية عمله يف عام 

1963، الحوافز لعدد كبري من مرشوعات التنمية، 
برعاية مشرتكة مع منظمة األمم املتحدة ومنظمة 

األغذية والزراعة.

وكان من بني املرشوعات التي طلبت فيها حكومة 
تشييل مساعدة برنامج األغذية العاملي، ذلك املرشوع 
يف وادي بونيتكوي – عىل مسافة 400 كيلومرت تقريباً 

شاميل سانتياغو – الذي سعى لتشجيع املتطوعني عىل 
املشاركة يف أعامل تنمية املجتمع الريفي، الهادفة إىل 

تعزيز اقتصاد املنطقة.

توزيع إمدادات برنامج األغذية العاملي يف بونيتكوي.

الصورة: © منظمة األمم املتحدة/منظمة األغذية 
والزراعة.
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الهند، 1959
ارتفع معدل إمداد األلبان من خالل برنامج أناند التعاوين ملنتجات األلبان يف املنطقة من 2.7 مليون لرت إىل 27 مليون لرت سنوياً، يف غضون مثاين سنوات فقط. 

وبدأ الربنامج يف تأسيس االتحاد التعاوين ملنتجي األلبان يف ضاحية كايرا عام 1946. وبنهاية الخمسينات، شمل االتحاد 138 جمعية قروية ملنتجات األلبان، 
وبلغ إجاميل عدد أعضائه 40000 مزارع. وامتلك االتحاد مصانع تصنيع منتجات األلبان، وحصل عىل دعم مايل وفني من الحكومة، ومنظمة األمم املتحدة 

للطفولة، وخطة كولومبو ومنظمة األغذية والزراعة.

ورغم أن املرشوع ركز يف البداية عىل إنتاج األلبان فقط، إال أن الرخاء الذي جلبه الربنامج للمنطقة أدى إىل جمع تربعات اُستخدمت يف املنح الدراسية وبناء 
املدارس واملستشفيات واملكتبات. وباإلضافة إىل الدور الذي لعبه الربنامج يف مكافحة سوء التغذية يف الهند، تحول الربنامج إىل محور مهم لتنمية املجتمع.

الصورة: أطفال يصطفون يف مركز توزيع األلبان.

الصورة: © منظمة األغذية والزراعة.
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تايالند، 1953
اضطلع قسم التغذية مبنظمة األغذية 
والزراعة مبجموعة كبرية من األنشطة، 

ركّز معظمها عىل تحسني النظام الغذايئ 
لألطفال يف تلك املناطق من العامل التي 

تعاين من مستويات مرتفعة من سوء 
التغذية. غري أنه كان ينبغي تحليل 

مستويات التغذية، قبل أن يصبح باإلمكان 
التخطيط لربنامج تغذية شامل. ومل تتوفر 

هذه املعلومات يف معظم الدول.

وتوضح الصورة خبرية تغذية تابعة 
ملنظمة األغذية والزراعة، تفحص اثنني 

من األطفال. وتظهر عىل الطفل األصغر 
عالمات تضخم الطحال، الناتجة عن 

اإلصابة باملالريا.

الصورة: © منظمة األغذية والزراعة.

تركيا، 1964
أفادت املعونة التي قدمها برنامج 
األغذية العاملي ومنظمة األغذية 

والزراعة إىل تركيا نحو 36.5 مليون 
شخص يف 12 مرشوعاً. وكانت 

لهذه املبادرات مجموعة كبرية من 
األهداف، كإصالح الغابات املترضرة 

واألرايض الزراعية املتآكلة، وربط 
القرى بشبكة الطرق الثانوية، وإعادة 
توطني األرس النازحة، والسيطرة عىل 
الفيضان وتعرية الرتبة، وتعزيز إنتاج 

األسمدة والسيليلوز ولب الورق 
والفحم والصلب. 

ويظهر يف الصورة أطفال من قرية يف 
منطقة حاممات كزلجا، وهي منطقة 

للينابيع الساخنة عىل بعد 70 كيلومرتاً 
من أنقرة.

وشهدت هذه املنطقة استخدام 
معونة برنامج األغذية العاملي يف 

استكامل أجور العامل الذين يعملون 
عىل استصالح األرايض، وبناء مصاطب 

عىل املنحدرات القاحلة وزراعة 
األشجار ملنع تعرية الرتبة.

الصورة: © منظمة األغذية والزراعة/
إمييت برايت.
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إثيوبيا، 1968
تعرضت أكرث من 40 دولة، بدءاً من غرب 

أفريقيا حتى شبه القارة الهندية، ألكرب هجوم 
للجراد الصحراوي منذ عام 1959 الذي شهد 

آخر هجوم كبري. وتولت منظمة األغذية 
والزراعة تنسيق املبادرات الدولية الساعية 

ملكافحة الجراد الصحراوي، وقدمت مساعدة 
متخصصة يف هذا املجال.

واستجابة لرضورة التعامل مع خطر أرساب 
الجراد، والحاجة إىل إنقاذ املحاصيل، تم تنفيذ 
العمل الهادف إىل مكافحة هذا الوباء يف رشق 
أفريقيا، بجهود مشرتكة بني إثيوبيا والصومال 
وإقليم عفار وعيىس الفرنيس )أرض الصومال 

الفرنيس سابقاً( وكينيا وتنزانيا وأوغندا، من 
خالل منظمة مكافحة الجراد الصحراوي يف 

رشق أفريقيا، مبساعدة من األمم املتحدة.

رسب جراد.

الصورة: © منظمة األغذية والزراعة/ 
ج. تورتويل.
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معمل منظمة مكافحة الجراد الصحراوي يف رشق 
أفريقيا، يف أسمرة، إريرتيا.

تم جمع قياسات أجنحة الحرشات وباقي أجزاء 
أجسامها بصفة دورية، إذ مثلت هذه املعلومات 

املؤرش عىل قدرتها اإلنجابية. وعند دمج هذه 
املعلومات بتحاليل أخرى ميدانية، ميكن تحديد 

مصدر الجراد.

الصورة: ©منظمة األغذية والزراعة/ج. تورتويل. 

املغرب، 1960
مبعاونة من منظمة األغذية والزراعة وهيئة األبحاث 

والتجارب الزراعية، تم إجراء دراسة استقصائية 
بشأن طرق املكافحة البيولوجية لحرشة السونة 

والحرشة القرشية الحمراء، التي هاجمت أشجار 
الليمون.

أحد خرباء منظمة األغذية والزراعة يف مكتبة هيئة 
األبحاث يف الرباط، يُعدي تجريبياً أشجار الليمون 

إلعداد جداول زمنية ملراحل املرض.

الصورة: ©األمم املتحدة/منظمة األغذية والزراعة.
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الهند، 1951
يف منطقة ترياي، تعاونت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 

سوياً للقضاء عىل املالريا وتعزيز اإلنتاج الغذايئ.

ويظهر يف الصورة مزارعون أثناء عملية الحصاد.

الصورة: © منظمة األغذية والزراعة/إريك شواب.
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طرابلس، ليبيا، 1963
عقب إعالن ليبيا استقاللها، أرسلت منظمة األغذية والزراعة وفداً كبرياً من الخرباء يف مجال الزراعة 

وأنشطة الغابات واإلحصاءات الزراعية واألنشطة التجارية، إىل البالد.

وكانت جلود الحيوانات من بني صادرات ليبيا الرئيسة، غري أن أوجه القصور يف معامالت السلخ 
والدباغة طوال القرن املايض، منعت ليبيا من زيادة تجارتها يف هذه املنتجات.

وتبني لخرباء منظمة األغذية والزراعة عىل الفور أن العوامل الرئيسة وراء انخفاض قيمة الجلود 
املنتجة يف ليبيا شملت الندبات الناتجة عن السلخ، باإلضافة إىل الشقوق والثقوب الناتجة عن التعفن. 
وقد صاغت املنظمة، مبساعدة السلطات الليبية، قانوناً بشأن كيفية إعداد جلود الحيوان، واستحدثت 
طريقة دباغة جديدة تضمن الحصول عىل منتج أكرث جودة. وبعد فرتة وجيزة، تم سلخ تسعني باملائة 

من الجلود بشكل صحيح، وتحقق تقدم ثابت رغم كونه بطيئاً يف طرق الدباغة. وبدأت األسواق 
األوروبية واألمريكية يف دفع سعر أعىل نظري الجلود الليبية املدبوغة بالطرق املستحدثة.

مالك أحد مخازن الجلود يخترب الجلد املدبوغ »بالطريقة الجديدة«. وعىل النقيض من الطرق 
التقليدية لدباغة الجلود، كانت الجلود الجديدة خالية من الروائح، وظل الشعر ثابتاً يف مكانه.

الصورة: © منظمة األغذية والزراعة/ب. مارين.

نيبال، 1968
كانت الضغوط الناجمة عن الزيادة السكانية وتعرية الرتبة 
والرغبة يف الحصول عىل األرايض، تدفع عدداً متزايداً من 
املزارعني يف السهول الشاملية يف نيبال إىل سهول الجنوب. 
وقد زاد تدفق النازحني يف اآلونة األخرية.

وسعياً إىل التخفيف من مشكلة السكان املعاد توطينهم – 
والتي تفاقمت جرّاء عودة النازحني إىل ميامنار وآسام مرة 
أخرى إىل نيبال – أنشأت الحكومة تجمعات سكانية جديدة 
يف سهل ترياي، بطول الحدود مع الهند. وتم توزيع األرايض 
التي كانت من قبل أرضاً جدباء، باملجان.

وساهم الربنامج العاملي لألغذية ومنظمة األغذية والزراعة يف 
إرسال 1350000 وجبة يومية ملساعدة األرس يف املستوطنات 
خالل موسم الزراعة األول، إىل حني متكنهم من حصاد 
محاصيلهم الخاصة من األرايض التي وزعت عليهم يف قرية 
نيبالجانغ الحدودية.

أطفال املستوطنني يف مدرسة القرية.

الصورة: © الربنامج العاملي لألغذية/منظمة األغذية 
والزراعة/د.ماسون.
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غانا، 1969
أدى إنشاء سد أكوسومبو عىل نهر فولتا 

إىل إنشاء أكرب بحرية صناعية يف العامل. وتحولت 
األودية والتالل التي كان يزرعها 85000 شخص إىل 

بحرية ممتدة عىل مساحة 8500 كيلومرت مربع. 
وكان للطاقة الكهرومائية الناتجة من السد دوٌر 

بالغ األهمية يف التحول الصناعي لدولة غانا، غري 
أن إعادة توطني 12000 أرسة قد سبب مشكلة 

للحكومة.

وتم تنفيذ معظم العمل املرتبط بتطهري األرايض 
وبناء منازل 52 قرية من قرى إعادة التوطني حول 

البحرية بطريقة يدوية.

وإىل حني ظهور إنتاج املزارع الجديدة، كانت 
العائالت بحاجة إىل إمدادها بالغذاء. ومن ثم بدأ 
الربنامج العاملي للغذاء ومنظمة األغذية والزراعة 
عام 1964 يف توزيع أغذية بقيمة 7 ماليني دوالر 

أمرييك، تربعت بها نحو عرش دول.

وتظهر يف الصورة مدرسة تم تأسيسها حديثاً يف 
إحدى قرى إعادة التوطني. ومع تحّسن تغذية 

األطفال جرّاء املعونات الغذائية املقدمة من 
الربنامج العاملي لألغذية، تحسن أيضاً معدل 
حضور األطفال للمدرسة ومستوى تحصيلهم 

الدرايس.

الصورة: © برنامج األغذية العاملي/منظمة األغذية 
والزراعة/بايتون جونسون.
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األهداف 
االسرتاتيجية اخلمسة

 تستحدث املنظمة ذاتها لالنتصار يف معركتها ضد اجلوع 
وسوء التغذية والفقر من خالل العودة إىل جذورها.

املساعدة يف القضاء
على اجلوع وانعدام
األمن الغذائي وسوء

التغذية

زيادة قدرة سبل
املعيشة على

الصمود يف وجه
الكوارث

 إتاحة 
نظم زراعية

وغذائية شاملة
وكفوءة

 احلد 
 من الفقر 
يف الريف

جعل الزراعة 
واحلراجة ومصايد 

األمساك أكثر 
إنتاجية واستدامة

يف ظ�ل ع�امل يعتم�د على بعض�ه البعض ودائم التغيري، ويف س�ياق 
الطل�ب املتزايد على الغ�ذاء وانعدام األمن الغذائي وس�وء التغذية 
املس�تمرة والفق�ر يف املناط�ق الريفية، وعدم االس�تقرار االقتصادي 
وتغ�ري املن�اخ، ق�ررت منظم�ة األغذي�ة والزراعة إع�ادة النظر يف 

أس�اليب عمله�ا من أجل زي�ادة فعاليتها.
وم�ن أج�ل القي�ام بذل�ك، مت تصمي�م عملي�ة واس�عة وش�املة تب�دأ يف عام 
2012 وتنتهي يف عام 2013 مع إطار اس�رتاتيجي جديد يش�مل مخس�ة 

أه�داف اس�رتاتيجية تض�ع يف احلس�بان مفاهي�م جدي�دة مث�ل االس�تدامة 
واملقاوم�ة، لكنه�ا تش�ر يف الوق�ت ذات�ه إىل ع�ودة املنظم�ة اىل جذوره�ا، 
عل�ى النح�و املب�ني يف ديباج�ة النص�وص األساس�ية للمنظم�ة. ويف الوقت 
كم�ا  ومرون�ة  انس�يابية  بديناميكي�ة  حالي�ا  املنظم�ة  وحتظ�ى  الراه�ن، 
تتمت�ع بوج�ود أق�وى يف جم�ال عمله�ا. ويت�م تنظي�م مجي�ع أنش�طتها 
وفق�اً لألهداف االس�رتاتيجية اخلمس�ة، به�دف مواءمة اجله�ود، وتنفيذ 
العم�ل التعاون�ي وحتس�ني التنس�يق لتحقي�ق نتائ�ج يف اجمل�االت ذات 

األولوي�ة لل�دول األعض�اء.
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منظمة متجددة 
»اعت�ادت منظم�ة األغذي�ة والزراعة مكافح�ة انعدام 
الع�امل م�ن اخلن�دق؛ إال أنه�ا   الغذائ�ي يف  األم�ن 
واإلط�ار  االس�رتاتيجية  األه�داف  ظ�ل  ويف  اآلن، 
م�ن  للواجه�ة  خرج�ت  اجلدي�د،  االس�رتاتيجي 
أج�ل القي�ام باهلج�وم: واحت�دت م�ع املتخصص�ني 
اجملهزي�ن بص�ورة جي�دة يف ض�وء أه�داف واضح�ة 

قوي�ة.« وحتالف�ات 
يوجينيا سريوفا، منسق اهلدف االسرتاتيجي 4

وقد أحدثت األهداف االسرتاتيجية ثورة يف طريقة عمل 
املنظمة ألنها »توضح ما نريد حتقيقه وملاذا«.

دومينيك بورجون، منسق اهلدف االسرتاتيجي 5.
»تعمل األهداف اجلديدة على تركيز جهودنا، ال سيما 

فيما نقوم به على مستوى الدول، وأجربت مجيع اإلدارات 
واألقسام الفنية على العمل معاً وفقاً لنفس األهداف.«

روب فوس، منسق اهلدف االسرتاتيجي 3
»أسهم العمل حنو حتقيق جمموعة مشرتكة من النتائج 

يف توثيق أواصر التعاون والتنسيق والعمل متعدد 
التخصصات بني مجيع أقسام املنظمة، إذ تعد 

األهداف ركيزة من أجل حتسني املساءلة والرقابة 
وتقييم التنفيذ«.

كوستاس ستاموليس، منسق اهلدف 
االسرتاتيجي 1

تضمن الطريقة اليت تعمل بها املنظمة 
»الكفاءة والرتكيز على النتائج لتحقيق أثر 
أكرب على مجيع املستويات مبوارد أقل«.

كاليتون كامبنهوال، منسق اهلدف 
االسرتاتيجي 2

»أعادت املنظمة اكتشاف ذاتها 
لتلبية أهداف عاملية«، أضاف 

كامبنهوال شارحاً طموح 
املنظمة الكبر من أجل 

حتقيق تلك الرسالة 
املوضحة يف األهداف 

االسرتاتيجية اجلديدة.

املواضيع الشاملة 
تع�د مواضيع احلوكمة الرش�يدة والتغذية واملس�اواة 
ب�ني اجلنس�ني مواضيع ش�املة متجس�دة يف مجيع 
األه�داف االس�رتاتيجية. ومت ترس�يخ ه�ذه املبادئ 
تل�ك  يف  للمس�اهمة  اس�رتاتيجي  ه�دف  كل  يف 

املواضي�ع، وحتقي�ق نتائ�ج ملموس�ة.

املس�اواة ب�ن اجلنس�ن: إن خر مث�ال على م�دى مراعاة 
املنظ�ور اجلنس�اني يف األه�داف ه�و مؤش�رات الن�وع 
 ،1 االس�رتاتيجي  اهل�دف  يف  املعتم�دة  اجلنس�اني 
املتعل�ق باألم�ن الغذائ�ي والتغ�ذوي، إلع�داد معلومات 
مصنف�ة وف�ق النوع اجلنس�اني يف دول خمتارة، ما يدعم 
حتلي�ل التق�دم يف قضاي�ا املس�اواة ب�ني اجلنس�ني. 
ويف ه�ذا الس�ياق، يق�ول روب ف�وس »إن تضم�ني 
املس�اواة بني اجلنس�ني أم�ر أساس�ي لكامل حماور 

عم�ل اهل�دف االس�رتاتيجي 3«

احلوكم�ة: ركي�زة أساس�ية لعم�ل اهل�دف 
وض�ع  إىل  يدع�و  ال�ذي   ،5 االس�رتاتيجي 
آلي�ات اإلدارة الش�املة للح�د م�ن املخاط�ر 
املرتبط�ة بالك�وارث. ويق�ول ش�كري أمح�د 
»احلوكم�ة ه�ي حج�ر الزاوي�ة لله�دف املتعل�ق 
ه�ذا  ويش�جع  السياس�ية«.  واألزم�ات  باملخاط�ر 
املب�دأ الش�امل أيض�ا عل�ى إقام�ة مناب�ر متعددة 
لألط�راف املعني�ة من أجل بن�اء أنظمة احلوكمة 

الش�مولية.

التغذي�ة: يع�زز اهل�دف االس�رتاتيجي 2 التن�وع 
البيولوج�ي باعتب�اره وس�يلة لتحس�ني التغذي�ة. 
ويق�ول كاليت�ون كامبنهوال »بالنظر إىل أن ثالثة 
أن�واع فق�ط م�ن احملاصي�ل توف�ر 60 يف املائ�ة 
م�ن غ�ذاء اإلنس�ان، فإننا نهم�ل كمية كبرة 

م�ن امل�واد الغذائي�ة املتاحة«.
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2010، مظفر غار )باكستان( 
مخيم اإلغاثة يف سلطان كولوين 

للنازحني داخل الدولة.



1

85 منظمة األغذية والزراعة: 70 سنة

املس���اعدة يف القض���اء عل���ى اجل���وع 
وانع���دام األم���ن الغذائ���ي وس���وء 

التغذي���ة
ميل�ك الع�امل اليوم ق�درة كافية عل�ى إنتاج 
م�ا يكف�ي م�ن األغذي�ة إلطع�ام كل ف�رد بالق�در 
ال�كايف، وم�ع ذل�ك ورغ�م التق�دم ال�ذي ُأح�رز يف 
العقدي�ن األخري�ن، م�ازال هن�اك حوال�ي 800 
ملي�ون نس�مة يعان�ون م�ن اجل�وع املزم�ن. وب�ني 
األطف�ال، هن�اك ما يق�در بنح�و 161 مليون طفل 
دون اخلامس�ة م�ن العم�ر يعانون من س�وء التغذية 
املزم�ن )التق�زم(، منهم 99 مالي�ني تقريباً يعانون 
م�ن نق�ص ال�وزن، وحن�و 51 ملي�ون يعان�ون م�ن 

س�وء التغذي�ة احلاد )اهل�زال(.
وتعم�ل منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة عل�ى دع�م 
جه�ود ال�دول األعض�اء الرامية إىل ضم�ان حصول 
م�ن  كافي�ة  كمي�ة  عل�ى  منتظ�م  بش�كل  األف�راد 
األغذي�ة مرتفع�ة اجل�ودة. وتش�جع املنظم�ة أيضاً 
عل�ى الوص�ول إىل التزام�ات سياس�ية تع�زز األمن 
الغذائ�ي والتغذي�ة اجلي�دة، وم�ن خ�الل التأك�د 
م�ن توف�ر أح�دث املعلوم�ات ح�ول التحدي�ات 
واحلل�ول املتصل�ة باجل�وع وس�وء التغذي�ة وضمان 

س�هولة الوص�ول إليه�ا.

»يعمل كل فرد يف 
املنظمة يف نفس 

االجتاه«
كوستاس ستاموليس، 

منسق اهلدف 
االسرتاتيجي 1

صيم حفيز
© منظمة األغذية والزراعة/ع



سنة86 منظمة األغذية والزراعة: 70

2

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  منظمة بشكل جديد

غابة يوكو )جمهورية الكونغو الدميقراطية(
باحثون يقومون بقياس أبعاد شجرة يف غابة يوكو.

سامانغان )أفغانستان( 
موظفون ميدانيون للمنظمة

يقييمون نتائج نظام مكافحة 
اآلفات املستخدم يف إحدى 

املزارع.

جع���ل الزراع���ة واحلراج���ة ومصاي���د 
األمس���اك أكث���ر إنتاجي���ة واس���تدامة

لنم�و  التوقع�ات أن حت�دث أعل�ى زي�ادة  تق�دِّر 
الس�كان يف املناط�ق ال�يت تعتم�د اعتم�اداً كب�راً 
عل�ى قط�اع الزارع�ة )وتش�مل احملاصي�ل والثروة 
احليواني�ة والغاب�ات ومصاي�د األمس�اك( وال�يت 
ُتظه�ر أيض�اً مع�دالت مرتفع�ة م�ن انع�دام األم�ن 
الغذائ�ي. والش�ك أن من�و قط�اع الزراع�ة هو أحد 
أه�م الوس�ائل الفعال�ة للح�د م�ن الفق�ر وحتقي�ق 
األم�ن الغذائ�ي. ويتمث�ل اهل�دف يف التأكد من أن 
زي�ادة اإلنتاجي�ة ال تفيد القلة فحس�ب، بل توفر 
قاع�دة امل�وارد الطبيعي�ة خدم�ات أكثر اس�تدامة. 
كامبنه�وال،  كاليت�ون  يق�ول  الس�ياق،  ه�ذا  ويف 
منس�ق اهل�دف االس�رتاتيجي 2 »ضم�ن اهل�دف 
االس�رتاتيجي 2، ويف أواخ�ر 2014، مت حتقي�ق  
حوال�ي 1200 نتيج�ة يف أكث�ر م�ن 100 دول�ة. 
وق�د أس�همت أكث�ر م�ن 20 إدارة فني�ة يف حتقيق 

مؤش�رات النتائ�ج الثالث�ة عش�رة.«

أعادت منظمة 
األغذية والزراعة 
اكتشاف ذاتها 

ملواجهة التحديات 
العاملية الرئيسة«
كاليتون كامبنهوال،

منسق اهلدف 
االسرتاتيجي 2

2

© منظمة األغذية والزراعة/جوليو نابوليتانو
س
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3
»يتمثل التحدي 

الذي يواجهه 
املزارعون يف 

املشاركة الفاعلة 
على امتداد سلسلة 

القيمة«
روب فوس، منسق

اهلدف االسرتاتيجي 3

احلد من الفقر يف الريف
يعي�ش الع�دد األك�رب م�ن فق�راء العامل 
يف الري�ف متأثري�ن باجل�وع وانع�دام األم�ن 

الغذائي.
ل�ذا، ف�إن احلد م�ن الفقر يف الريف مس�ألة 
حمورية ضمن رس�الة املنظمة. وقد ش�هدت 
مم�ن  الكثري�ن  انتش�ال  األخ�رة  العق�ود 
يعيش�ون يف املناط�ق الريفي�ة م�ن فقره�م. 
فف�ي ع�ام 1990، كان 54 يف املائ�ة م�ن 
ه�ؤالء الذي�ن يس�كنون املناط�ق الريفي�ة يف 
م�ن  أق�ل  عل�ى  يعيش�ون  النامي�ة  ال�دول 
وكان�وا  الي�وم،  يف  أمريك�ي  دوالر   1.25
يعت�ربون فقراء للغاية. وحبل�ول عام 2010 

اخنفض�ت ه�ذه النس�بة إىل 35 يف املائ�ة. 
ولك�ن ال ي�زال الفق�ر منتش�راً عل�ى نط�اق 
واس�ع يف الري�ف، الس�يما يف جنوب آس�يا 
ويف أفريقي�ا. كم�ا ش�هدت هات�ان املنطقتان 
أق�ل ق�در م�ن التق�دم حنو حتس�ني احلياة 
الريفي�ة. وتس�عى منظمة األغذي�ة والزراعة 
جاه�دة م�ن أجل مس�اعدة صغ�ار املزارعني 
يف حتس�ني إنتاجي�ة الزراع�ة، كم�ا تهدف 
أيض�ا إىل زي�ادة ف�رص العمل خ�ارج املزارع 
م�ن خ�الل احلماي�ة االجتماعي�ة، وإجياد 
س�بل أفضل لس�كان املناطق الريفية  إلدارة 

ومواجه�ة املخاط�ر يف بيئاته�م.

ليوما )موزمبيق(
 يؤدي نقص البنية التحتية
إىل صعوبة وصول سكان 

الريف إىل األسواق.

ب برانكينهو
© منظمة األغذية والزراعة/فيلي
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»أشعر بأنين 4
جزء من الرسالة 
املشرتكة 
للمنظمة«

يوجينيا سروفا، 
اهلدف  منسق
االسرتاتيجي 4

إتاحة نظم زراعية وغذائية  كفوءة
م�ع تزاي�د العوملة، س�وف ختتف�ي الزراع�ة كقطاع مس�تقل، 
لتصب�ح ب�داًل ع�ن ذل�ك جمرد ج�زء يف سلس�لة القيم�ة املتكاملة. 
ويش�كل ذل�ك حتدي�اً هائ�اًل أم�ام أصح�اب احلي�ازات الصغرة 
واملنتج�ني الزراعي�ني يف كث�ر م�ن ال�دول النامي�ة حي�ث ميك�ن 
أن ُيس�تبعدوا بس�هولة م�ن مراح�ل مهم�ة م�ن سلس�لة القيم�ة. 
وتع�د زي�ادة مش�اركتهم يف الُنظم الغذائي�ة والزراعية ركن�اً ركيناً 
لتحقي�ق ه�دف منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة يف الوص�ول إىل ع�امل 

خ�اٍل م�ن اجلوع.

تيغري، إثيوبيا. ساعد إطار العمل االسرتاتيجي الجديد يف تحقيق 
رشاكات جديدة مثل الرشاكة مع إيتيل، مام أدى إىل تأسيس تعاونية 

نسائية تصدر مرىب اإلجاص.

2
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زي���ادة ق���درة س���بل املعيش���ة عل���ى الصم���ود يف وج���ه 
الك���وارث

يف كل ع�ام، يواج�ه مالي�ني البش�ر الذي�ن يعتم�دون عل�ى إنت�اج وتس�ويق واس�تهالك 
احملاصي�ل والث�روة احليواني�ة واألمس�اك ومنتجات الغاب�ات وغرها من امل�وارد الطبيعية 
ك�وارث وأزم�ات. وميك�ن أن حت�دث هذه الك�وارث واألزمات فجأة - مث�ل حدوث زلزال 
أو قي�ام انق�الب يتس�م بالعن�ف - أو حت�دث بب�طء - مث�ل دورات اجلف�اف - الفيضان.
وته�دد ه�ذه الط�وارئ إنت�اج الغ�ذاء والق�درة عل�ى احلص�ول علي�ه عل�ى املس�تويني 
احملل�ي والوط�ين، وكذل�ك عل�ى املس�تويني اإلقليمي والعامل�ي يف بعض األوق�ات. وتتمثل 
رس�الة املنظم�ة يف مس�اعدة ال�دول يف اس�تباق األزمات والكوارث و التكّي�ف معها والتغلب 

عليه�ا وتقدي�م الدع�م لل�دول يف اإلع�داد للك�وارث واالس�تجابة هلا.

»مكنتنا األهداف 
االسرتاتيجية من 

حتقيق نتائج قابلة 
للقياس يف فرتة معينة.«

دومينيك بورجون، منسق 
اهلدف االسرتاتيجي 5

5

 2006، أن ثونج
  )فيتنام( 

األطباء البيطريون يحصنون 
دواجن ملنع انتشار انفلونزا 

الطيور يف محطة أنشأتها 
الحكومة الفيتنامية.

© منظمة األغذية والزراعة/هوانغ دينغ نام
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منظمة األغذية والزراعة اليوم 
كم يبلغ عدد العاملني يف منظمة األغذية والزراعة؟ وما حجم ميزانيتها؟
 وماذا تعين فيات بانيس؟ هذه بعض األسئلة اليت ستساعدنا يف معرفة

املزيد عن املنظمة مع مطلع القرن احلادي والعشرين.

تتأل�ف املنظم�ة م�ن 194 دولة 
األعض�اء  م�ن  واثنت�ني  عض�و، 
املنتس�بني )ج�زر ف�ارو وتوكلو(، 
وه�ي  واح�دة،  عض�و  ومنظم�ة 
ويق�ع  األوروب�ي،  االحت�اد 
املق�ر الرئيس�ي ملنظم�ة األغذي�ة 
والزراع�ة يف روم�ا، وهل�ا تواجد 

دول�ة.  130 يف حن�و 
ال�ذي  املنت�دى  ه�و  املؤمت�ر 
ال�دول  ممثل�و  في�ه  جيتم�ع 
ملناقش�ة  س�نتني  كل  األعض�اء 
والقضاي�ا  العاملي�ة  احلوكم�ة 
الدولي�ة،  واألط�ر  التنظيمي�ة 
املنج�ز  العم�ل  لتقيي�م  وكذل�ك 
واملوافق�ة على امليزانية للس�نتني 

ليت�ني. لتا ا
اجمللس: ه�و اجلهاز التنفيذي 
دورات  ب�ني  الف�رتة  يف  ويعم�ل 
الصالحي�ات  وضم�ن  املؤمت�ر 
احمل�ددة ل�ه، مث�ل األم�ور اليت 
تتن�اول أوض�اع الغ�ذاء والزراع�ة 
يف الع�امل والقضاي�ا املتعلقة بها، 

واحلوكم�ة،  املنظم�ة،  وأنش�طة 
واملس�ائل  املالي�ة  واإلدارة 
التنظيمي�ة. ويتم انتخاب أعضاء 
اجملل�س م�ن قبل املؤمت�ر وتبلغ 
ث�الث  املتعاقب�ة  الوالي�ة  م�دة 
التنفي�ذي  لإلش�راف  س�نوات 

وامليزاني�ة. الربنام�ج  عل�ى 

ع�دد  كان   ،2015 ع�ام  يف 
األغذي�ة  منظم�ة  يف  املوظف�ن 
و1528  1742مهني�اً  والزراع�ة 
ه�ذه  ب�أن  علم�اً  دع�م  موظ�ف 
األرق�ام تش�ر فق�ط إىل املوظف�ني 
املتناوب�ني.  أو  دائم�ة  بعق�ود 
املائ�ة م�ن  ويوج�د مخس�ون يف 

ويت�وزع  روم�ا،  يف  املوظف�ني 
الباق�ون عل�ى بقي�ة املكات�ب يف 
وذل�ك  الع�امل،  أحن�اء  مجي�ع 
الالمركزي�ة  عملي�ة  م�ن  كج�زء 
اليت تس�عى لتوزي�ع املوارد على 
اجملم�ل،  يف  املناط�ق.  مجي�ع 
اإلقليمي�ة  املكات�ب  وحبس�اب 
ملنظم�ة األغذي�ة والزراعة، يبلغ 
 11000 امليداني�ون  املوظف�ون 

ف�ردًا.
ع�ام  يف  األخ�ري  املؤمت�ر  ُعق�د 
2015، وواف�ق عل�ى امليزاني�ة 
م�ن  أكث�ر  بقيم�ة  العادي�ة 
واعتم�د  أمريك�ي  دوالر  ملي�ار 
ب�ني  للف�رتة  العم�ل  برنام�ج 
إىل  وباإلضاف�ة   .2017-2016
تبل�غ  أن  املتوق�ع  م�ن  ذل�ك، 
التربع�ات ال�يت تقدمه�ا ال�دول 
ملي�ار   1.6 اآلخري�ن  والش�ركاء 
الف�رتة. لنف�س  أمريك�ي  دوالر 

2
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حياة مكرسة ملكافحة اجلوع 
خوسيه غرازيانو دا سيلفا، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة

1

2

3

الربازيل�ي خوس�يه غرازيانو دا س�يلفا ش�خص 
ب�أن  مقتن�ع  فه�و  ج�دًا،  واضح�ة  آراء  ذو 
القض�اء عل�ى اجل�وع ه�دف يف متن�اول أيدين�ا 
بش�رط أن نعم�ل معًا: احلكومات واملؤسس�ات 
واجملتم�ع املدن�ي والقط�اع اخل�اص والدوائ�ر 
األكادميي�ة وعام�ة الن�اس. ويعد ه�ذا االعتقاد 
الراس�خ نت�اج جتاربه الش�خصية، يف الربازيل 
أواًل ث�م يف أمري�كا الالتيني�ة، واآلن يف قي�ادة 

ل�واء منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة.
برازيل�ي  مواط�ن  س�يلفا  دا  غرازيان�و 
وإيطال�ي، ول�د يف الواليات املتح�دة األمريكية 
يف 17 نوفمرب/تش�رين الثان�ي 1949، ولدي�ه 
طف�الن وثالث�ة أحف�اد، وحاص�ل عل�ى درجة 
البكالوريوس يف اهلندس�ة الزراعية واملاجس�تر 
م�ن  االجتم�اع  وعل�م  الريف�ي  االقتص�اد  يف 
جامع�ة س�او باولو، وعلى درج�ة الدكتوراه يف 
االقتص�اد م�ن جامع�ة والي�ة كامبين�اس. وه�و 
حاص�ل أيض�ا عل�ى درج�ة م�ا بع�د الدكت�وراه 
)كلي�ة  الالتيني�ة  األمريكي�ة  الدراس�ات  يف 
جامع�ة لن�دن(، والدراس�ات البيئي�ة )جامع�ة 

كاليفورني�ا، س�انتا ك�روز(.
بصفت�ه  الواس�عة  خربت�ه  اكتس�ب  وق�د 
الريفي�ة  التنمي�ة  جم�ال  يف  ب�ارز  خب�ر 
واألم�ن الغذائ�ي، وسياس�ي م�ن خ�الل عمل�ه 
وزي�ر لألم�ن الغذائ�ي يف الربازي�ل، وي�رتأس 
اآلن منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة. ومل حي�دث 
ذل�ك عل�ى س�بيل الصدف�ة. فف�ي س�بعينيات 
ومثانيني�ات الق�رن املاض�ي، كان�ت إمكانيات 
رئيس�ي  ومنت�ج  كمص�در  املتنامي�ة  الربازي�ل 
للس�لع تتناق�ض م�ع معان�اة عش�رات املالي�ني 
وانع�دام  املدق�ع  الفق�ر  م�ن  الربازيلي�ني  م�ن 

م�ن  س�يلفا  دا  أس�هم  وق�د  الغذائ�ي.  األم�ن 
خ�الل عمل�ه األكادمي�ي يف تألي�ف أو حتري�ر 
أكث�ر م�ن 25 كتاب�ًا ع�رب ثالث�ة عق�ود م�ن 

كان  حي�ث  كامبين�اس،  جامع�ة  يف  العم�ل 
يعم�ل حماض�راً يف االقتص�اد الزراع�ي وكذل�ك 
مديراً لدراس�ات املاجس�تر يف معهد االقتصاد 

1. 2015، روما. 
إعادة انتخاب خوسيه غرازيانو دا
سيلفا، مديراً عاما ملنظمة األغذية 

والزراعة لوالية ثانية بأعىل عدد من 
األصوات )177( يتم تحقيقه مقارنة 

بأي وقت مىض يف تاريخ املنظمة.

2. 2003، برازيليا. 
غرازيانو دا سيلفا يعلن عن

اتفاق بني كايكسا، ثاين أكرب بنك 
يف الربازيل وبرنامج القضاء عىل 

الجوع.

3. 2003، ترييسينا )الربازيل(. 
الرئيس لوال دا سيلفا يقدم 

وزير األمن الغذايئ غرازيانو 
دا سيلفا خالل زيارته لوالية 

بياوي.

س
شلو كازال/فيكتور سوار

ي كاروتينوتو/مارتي
© منظمة األغذية والزراعة/جوزيب
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ساعد برنامج القضاء 
على اجلوع يف 

انتشال 20 مليون 
برازيلي من براثن 

سوء التغذية

االقتصادي�ة  التنمي�ة  يف  الدكت�وراه  وبرام�ج 
والبيئ�ة.

م�ن  وبن�اًء عل�ى طل�ب  ويف ع�ام 2001، 
لوي�س إناس�يو ل�وال دا س�يلفا، زعي�م ح�زب 
العم�ال يف الربازي�ل آن�ذاك، أصب�ح غرازيان�و 
عل�ى  القض�اء  برنام�ج  تصمي�م  ع�ن  مس�ؤواًل 
الربنام�ج  وأصب�ح  بعدئ�ذ،  وتنفي�ذه  اجل�وع 
حم�ور احلمل�ة االنتخابي�ة الرئاس�ية الناجحة 
التزام�ه  إىل  إش�ارًة  س�يلفا،  دا  ل�وال  للس�يد 
بالق�درة  الربازيلي�ني  مجي�ع  متت�ع   بضم�ان 
الئق�ة  وجب�ات  ث�الث  عل�ى  احلص�ول  عل�ى 

يومي�ًا حبل�ول نهاي�ة ف�رتة واليت�ه.
ف�ور  س�يلفا،  دا  ل�وال  الرئي�س  وعّين�ه 
الثان�ي  يناير/كان�ون   1 يف  الرئاس�ة  تولي�ه 
الغذائ�ي  لألم�ن  خاص�ًا  وزي�راً   ،2003
ومكافح�ة اجل�وع، وه�ي مهمة كب�رة حمفوفة 
بالتحدي�ات تضمن�ت اس�تحداث وزارة جديدة 
يف  األوج�ه  متع�دد  برنام�ج  وإط�الق  متام�ًا، 

الب�الد. أحن�اء  مجي�ع 
اجل�وع  عل�ى  القض�اء  مب�ادرة  وامت�دت 
ب�ني  الدم�ج  م�ن خ�الل  آف�اق جدي�دة  حن�و 
االس�تثمارات يف جم�ال احلماي�ة االجتماعي�ة 
الزراع�ة  إنت�اج  وتداب�ر حتس�ني  املس�تهدفة 

العائلي�ة باعتباره�ا احمل�رك الرئيس�ي للح�د 
اس�تفاد  وق�د  الريفي�ة.  والتنمي�ة  اجل�وع  م�ن 
برازيل�ي  ملي�ون   20 م�ن  أكث�ر  املب�ادرة  م�ن 
اجل�وع  م�ن  احل�د  يف  إليه�ا  الفض�ل  ويع�ود 
وتقلي�ص  واس�ع  نط�اق  عل�ى  التغذي�ة  وس�وء 
وزي�ادة  الدخ�ل  يف  املس�اواة  ع�دم  نس�ب 
مش�اركة الفق�راء يف س�وق العمل وحتفي�ز النمو 

احملروم�ة. اجملتمع�ات  يف  االقتص�ادي 

مبنظم�ة  س�يلفا  دا  غرازيان�و  التح�ق  ث�م 
األغذي�ة والزراعة يف ع�ام 2006 بصفته رئيس 
الالتيني�ة  ألمري�كا  اإلقليم�ي  املنظم�ة  مكت�ب 
الت�زام  بن�اء  يف   وجن�ح  الكاري�يب،  والبح�ر 
سياس�ي م�ن مجي�ع دول املنطق�ة للقض�اء على 
اجل�وع حبل�ول ع�ام 2025. ويف ع�ام 2011، 
انتخ�ب غرازيان�و دا س�يلفا كأول مدي�ر ع�ام 
ملنظم�ة األغذي�ة والزراعة من أمري�كا الالتينية 

ومنطق�ة البح�ر الكاري�يب.
ق�اد غرازيان�و دا س�يلفا احلرك�ة العاملي�ة 
للقض�اء عل�ى اجل�وع، وأدى دوراً رئيس�يًا يف 
احلص�ول على الت�زام أمري�كا الالتينية والبحر 
الكاري�يب وأفريقي�ا بالقض�اء على اجلوع وس�وء 
التغذي�ة، وه�و مؤي�د داع�م »لتح�دي القض�اء 
عل�ى اجل�وع« املس�توحى م�ن برنام�ج القض�اء 
عل�ى اجل�وع يف الربازي�ل وال�ذي أطلقه األمني 
الع�ام لألم�م املتح�دة ب�ان ك�ي م�ون يف مؤمت�ر 

ري�و +20 املع�ين بالتنمي�ة املس�تدامة.
وخ�الل واليت�ه األوىل كمدير ع�ام للمنظمة، 
متك�ن غرازيان�و دا س�يلفا م�ن تنفي�ذ العدي�د 
م�ن مقرتحات�ه، والدع�وة التب�اع نظ�م اإلنت�اج 
الغذائ�ي واالس�تهالك األكثر اس�تدامة، وجعل 
إدارة الغ�ذاء أكثر عداًل، وتفعيل أواصر التعاون 

6 5 4

2
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ي كازي
يف/سيمون ماينا/ايني

س بلغرا
© منظمة األغذية والزراعة/جام
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واس�تكمال  اجلن�وب،  دول  ب�ني  والش�راكات 
عملي�ة إص�الح منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة، مع 
الرتكي�ز عل�ى الالمركزي�ة واهلي�كل القائم على 

حتقي�ق املزي�د م�ن النتائج.
بعي�دة  التغي�رات  ه�ذه  تنفي�ذ  وأس�هم 
االوىل،  واليت�ه  خ�الل  املنظم�ة  يف  امل�دى 
فض�اًل ع�ن ثق�ة ال�دول األعض�اء يف خربت�ه 
ال�دول  تقدي�م  يف  والقيادي�ة،  السياس�ية 
الذك�رى  يف  ل�ه  اهلائ�ل  الدع�م  األعض�اء 
الس�بعني لنش�أة املنظم�ة. وخ�الل تصوي�ت 
حي�ث  ثاني�ة  لوالي�ة  ُانتخ�ب  تارخي�ي، 
حص�ل عل�ى  177 ص�وت مؤي�د يف مقاب�ل 

فق�ط. مع�ارض  ص�وت 
ال�دول  م�ن  الكام�ل  الدع�م  ه�ذا  وكان 
األعض�اء مبثابة تقدير وإش�ادة بعم�ل غرازيانو 
دا س�يلفا ورؤيت�ه، اللذي�ن مث�ال نقل�ة نوعي�ة 
ك�ربى م�ن جم�رد احلد م�ن اجل�وع إىل القضاء 
ُاعتم�د  ال�ذي  التح�ول  عل�ى اجل�وع، بنف�س 
عندم�ا انتقل�ت املنظم�ة من األه�داف اإلمنائية 
لأللفي�ة إىل أه�داف التنمي�ة املس�تدامة املعتمدة 

. ًا مؤخر

2014، الفلبني. خوسيه غرازيانو   .4
دا سيلفا يزور تاكلوبان واملناطق 
املحيطة بها بعد أربعة أشهر من 

إعصار هيان )املعروف محليا باسم 
يوالندا(.

2012، دولو، الصومال. يساعد يف   .5
عملية التخلص من الديدان يف قطيع 
للامعز عىل ضفاف نهر جوبا بالقرب 

من الحدود مع إثيوبيا.

بينجوال، والكامريون. غرازيانو دا   .6
سيلفا يتبادل األفكار مع طالب يف 
مركز تدريب الزراعة يف بينجوال، 
بلدة تبعد 32 كلم إىل الجنوب 

الغريب من العاصمة، ياوندي. 
ويدرب هذا املركز الشباب عىل 

التقنيات الزراعية والرعوية، وكذلك 
الفرص املتاحة لإلدارة وريادة 

األعامل يف األعامل الزراعية.

7 . 2015. غرازيانو دا 
سيلفا مع والدته 
وابنه وأحفاده يف 

الربازيل.
8. 2015. املدير العام 

وزوجته يف إحدى 
املخابز التقليدية 

يف باكو أثناء زيارة 
رسمية إىل أذربيجان.
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 السكان الذين يعيشون 
يف فقر مدقع

 معدل الفقر املدقع 
يف الدول النامية
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األهداف اإلمنائية لأللفية
يف بداي�ة ه�ذه األلفي�ة، اجتم�ع زعم�اء الع�امل يف األم�م املتح�دة 
لصياغ�ة رؤي�ة ش�املة ح�ول كيفي�ة مكافح�ة الفق�ر جبمي�ع أش�كاله. 
وق�د ظل�ت ه�ذه الرؤي�ة، اليت ترمج�ت إىل األه�داف اإلمنائي�ة الثمانية 
لأللفي�ة، إط�ار التنمي�ة الس�ائد يف الع�امل عل�ى مدى الس�نوات اخلمس�ة 
عش�رة املاضي�ة. ويف نهاي�ة ف�رتة األه�داف اإلمنائي�ة لأللفي�ة، كان لدى 
اجملتم�ع الدول�ي س�بباً لالحتف�ال. وبفض�ل تنس�يق اجله�ود العاملي�ة 
لأللفي�ة  اإلمنائي�ة  األه�داف  أنق�ذت  واحمللي�ة،  والوطني�ة  واإلقليمي�ة 

املالي�ني م�ن األرواح وحس�نت األوضاع املعيش�ة للكثري�ن غرهم. وتبني 
األرق�ام والتحلي�الت ال�واردة يف ه�ذا التقرير أنه ميكن حت�ى ألفقر الدول 
حتقي�ق تق�دم ج�ذري وغ�ر مس�بوق بتدخ�الت حم�ددة واس�رتاتيجيات 
س�ليمة وم�وارد كافي�ة وإرادة سياس�ية ملتزم�ة. ويع�رتف التقري�ر أيض�ا 
حبج�م التف�اوت يف اإلجن�ازات وبوجود قصور يف العدي�د من اجملاالت. 
ومل يت�م إجن�از كام�ل عملن�ا بع�د، وجي�ب أن يس�تمر يف العه�د اجلديد 

التنمية. م�ن 

انخفضت معدالت 
الفقر املدقع بدرجة 

كبرية. ويف عام 1990، 
عاش ما يقرب من 
نصف السكان يف 

املناطق النامية 
عىل أقل من 1.25 

دوالر أمرييك يوميا. 
وانخفض هذا املعدل 

إىل 14 يف املائة يف عام 

 .2015
عىل املستوى 

العاملي، انخفض عدد 
األشخاص الذين 
يعيشون يف فقر 

مدقع من 1.9 مليار 
إىل 836 مليون. أوتم 
تحقيق معظم التقدم 

منذ عام 2000. 
تزايد عدد العاملني 

من الطبقة العاملة 
الوسطى الذين 

يعيشون عىل أكرث من 
4 دوالرات أمريكية يف 

اليوم الواحد مبقدار 
ثالثة أضعاف. وتشكل 

هذه املجموعة اآلن 
نحو نصف األيدي 
العاملة يف املناطق 

النامية. 

انخفضت نسبة 
السكان الذين 

يعانون من نقص 
التغذية يف املناطق 

النامية مبقدار 
النصف تقريباً، من  

23.3 يف املائة يف 
الفرتة 1992-1990 

إىل 12.9 يف املائة يف 
الفرتة 2016-2014.

تم القضاء عمليا 
عىل املواد املستنفذة 

لطبقة األوزون، 
ومن املتوقع تعايف 

طبقة األوزون بحلول 
منتصف هذا القرن.

زادت املناطق 
املحمية الربية 

والبحرية يف العديد 
من الدول. إذ زادت 

مساحة كتلة األرايض 
املحمية يف أمريكا 
الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي، من 
8.8 يف املائة إىل 23.4 

يف املائة بني عامي 
1990 و 2014.

يف عام 2015، 
يستخدم 91 يف املائة 

من سكان العامل 
مصادر املياه املحسنة، 

مقارنة بنسبة 76 يف 
املائة يف 1990.

منذ 1990، حصل 
2.6 مليار شخص عىل 

مصادر أفضل من 

مياه الرشب. ويتمتع 
1.9 مليار نسمة 

منهم بإمدادات املياه 
األساسية يف منازلهم. 

ويتمتع أكرث من نصف 
سكان العامل )%58( 
اآلن بهذا املستوى 

املرتفع من الخدمة.

يف جميع أنحاء العامل، 
حققت  147 دولة 

هدف الحصول عىل 
مياه الرشب، وأنجزت 

95 دولة هدف 

الرصف الصحي، 
وحققت 77 دولة 

الهدفني معا. وعىل 
املستوى العاملي، 

حصل 2.1 مليار نسمة 
عىل خدمات الرصف 

الصحي املحسنة. 
وانخفضت النسبة 
املئوية لألشخاص 

الذين يقومون بعملية 
اإلخراج يف العراء إىل 

النصف تقريباً منذ 
عام 1990.

جهود غري مسبوقة أدت إىل إنجازات واسعة النطاق

الهدف 1:
القضاء عىل الفقر املدقع 

والجوع
الهدف 2: 

نرش وتعميم التعليم 
االبتدايئ

الهدف 3: 
تعزيز املساواة بني الجنسني 

ومتكني املرأة
الهدف 4: 

خفض معدل وفيات 
األطفال دون سن الخامسة

الهدف 5: 
تحسني صحة األم

الهدف 6: 
مكافحة فريوس نقص 
املناعة البرشية/اإليدز 
واملالريا وغريهام من 

األمراض
الهدف 7: 

كفالة االستدامة البيئية
الهدف 8: 

إقامة رشاكة عاملية من أجل 
التنمية

1990

2015

%47

%14

199019992015

 1.9 مليار

 1.75 مليار

 836 مليون

منذ 1990، تم القضاء عىل %98 
من املواد املستنفذة لطبقة 

األوزون

منذ عام 1990، متكن 1.9 مليار 
نسمة من الوصول إىل سبل 

الحصول عىل مياه الرشب عرب 
التمديدات األساسية

 4.2 مليار 2.3 مليار

1990
2015
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سوف متكننا أهداف 
التنمية املستدامة 

من الوصول إىل عامل 
مستدام ومشولي 

حبلول عام 2030، 
دون التخلي عن أي 

طرف

أهداف التنمية املستدامة
س�اهمت األهداف اإلمنائي�ة لأللفية يف خفض 
نس�بة الفق�ر إىل النص�ف، وبذل�ك يع�د حتقي�ق 
ه�دف القض�اء عل�ى اجل�وع ممكن�اً ويف متن�اول 
 800 حوال�ي  هن�اك  ي�زال  ال  ولك�ن،  أيدين�ا. 
ملي�ون ش�خص يعان�ون م�ن اجل�وع. ويف الوق�ت 
تتضم�ن  إذ  أخ�رى،  حتدي�ات  ب�رزت  نفس�ه، 
الي�وم:  عاملن�ا  يف  إحلاح�ًا  األكث�ر  األولوي�ات 
األم�ن الغذائ�ي والتغذي�ة، واالنتق�ال إىل الزراع�ة 
املس�تدامة واالس�تخدام املس�تدام للموارد الطبيعية 
- املي�اه واألراض�ي الزراعي�ة والرتب�ة والغاب�ات 
واحمليط�ات. ويف س�بتمرب/أيلول 2015، وافق�ت 
ال�دول األعض�اء يف األم�م املتحدة عل�ى وضع إطار 
جدي�د للتنمي�ة عل�ى مس�توى العامل، ميت�د نطاق 
تنفي�ذه عل�ى م�دار 15 عام�اً. واُقرتح�ت أه�داف 

جدي�دة م�ن ِقبل فريق من اخل�رباء بعد لقاءات 
ووكاالت  حكومي�ة  جه�ات  مشل�ت  عدي�دة 
لألم�م املتح�دة، وممثلني عن مؤسس�ات القطاع 
اخل�اص واجملتم�ع املدن�ي. وعل�ى الرغ�م م�ن 
املناقش�ات  ه�ذه  س�ادت  ال�يت  التع�اون  روح 
وال�يت تضمن�ت حتدي�د ع�دد م�ن األه�داف 
امل�وارد  بش�أن  الق�رارات  واخت�اذ  والغاي�ات، 
وتغ�ر املن�اخ )قب�ل انعق�اد مؤمت�ر تغ�ُر املن�اخ 
األول 2015(،  باري�س يف ديس�مرب/كانون  يف 
مل يك�ن الوص�ول إىل توافق اآلراء س�هاًل. ونظراً 
للطم�وح اهلائ�ل املتمث�ل يف األه�داف، ميث�ل 
ج�دول أعم�ال التنمي�ة بع�د عام 2015 مؤش�راً 
رمزي�اً حلج�م التغ�رات ال�يت مي�ر به�ا العامل 

من�ذ نهاي�ة الق�رن العش�رين.

الهدف 1 - القضاء عىل 
الفقر بجميع أشكاله يف كل 

مكان 
الهدف 2 - القضاء عىل 

الجوع وتوفري األمن الغذايئ 
والتغذية املّحسنة وتعزيز 

الزراعة املستدامة 
الهدف 3 - ضامن متتّع 

الجميع بأمناط عيش سليمة 
وبالصحة يف جميع األعامر 
الهدف 4 - ضامن التعليم 

الجيد املنصف والشامل 
للجميع وتعزيز فرص التعلّم 

مدى الحياة للجميع 
الهدف 5 - تحقيق املساواة 

بني الجنسني ومتكني كل 
النساء والفتيات 

الهدف 6 - ضامن توافر 
املياه وخدمات الرصف 

الصحي للجميع وإدارتها 
بطريقة مستدامة 

الهدف 7 - ضامن حصول 
الجميع عىل خدمات الطاقة 
الحديثة املوثوقة واملستدامة 

بتكلفة ميسورة
الهدف 8 - تعزيز النمو 

االقتصادي املستمر والشامل 
واملستدام، واأليدي العاملة 
املتكاملة واملنتجة، وتوفري 

العمل الالئق للجميع 

الهدف 9 - إقامة بُنى تحتية 
قادرة عىل الصمود، وتحفيز 

التصنيع الشامل للجميع، 
وتشجيع االبتكار 

الهدف 10 - الحد من انعدام 
املساواة داخل الدول وفيام 

بينها 
الهدف 11 - جْعل املدن 

والتجمعات البرشية حاوية 
للجميع وآمنة وقادرة عىل 

الصمود ومستدامة 
الهدف 12- ضامن وجود 

أمناط استهالك وإنتاج 
مستدامة 

الهدف 13 - اتخاذ إجراءات 

عاجلة للتصدي لتغرّي املناخ 
وتأثرياته 

الهدف 14 – الحفاظ عىل 
املحيطات والبحار واملوارد 
البحرية واستخدامها عىل 

نحو مستدام لتحقيق التنمية 
املستدامة 

الهدف 15 - حامية النظم 
البيئية الرّبية والحفاظ عليها 
وتعزيز استخدامها عىل نحو 

مستدام، وإدارة الغابات بصورة 
مستدامة، ومكافحة التصحر، 

ووقف تدهور األرايض وعكس 
مساره، ومكافحة فقدان التنوع 

البيولوجي 

الهدف 16- التشجيع 
عىل إقامة مجتمعات 
مساملة ال يُهّمش فيها 
أحد من أجل تحقيق 

املستدامة،  التنمية 
وإتاحة إمكانية وصول 

الجميع إىل العدالة، وبناء 
مؤسسات فعالة وخاضعة 
للجميع  للمساءلة وشاملة 

عىل كل املستويات 
تعزيز   -  17 الهدف 

وتنشيط  التنفيذ  وسائل 
من  العاملية  الرشاكة 
التنمية  تحقيق  أجل 

املستدامة

هذه هي األهداف الجديدة





3

 املكاتب 
 اإلقليمية 
 ومبادرات 
 منظمة عاملية 
منظمة األغذية والزراعة

خارطة منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة حول العامل  98
رحلة حول العامل: آسيا املحيط الهادي  100

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  103
الرشق األدىن وشامل أفريقيا  105

أفريقيا  106
أوروبا وآسيا الوسطى  108



سنة98 منظمة األغذية والزراعة: 70

تغطية املكاتب اإلقليمية
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 الرشق األدىن 
وشامل أفريقيا

القاهرة، مرص

 آسيا 
واملحيط الهادي

بانكوك، تايالند

آسيا واملحيط الهادي

املكتب اإلقليمي الفرعي
جزر املحيط الهادي آبيا، ساموا

مكتب االتصال
اليابان، يوكوهاما

الرشق األدىن 
وشامل أفريقيا

املكاتب اإلقليمية 
الفرعية

شامل أفريقيا
تونس، تونس
دول مجلس 

التعاون الخليجي 
واليمن

أبوظبي، اإلمارات 
العربية املتحدة

مكاتب الدول
تدعم مكاتب الدول الحكومات 
يف رسم السياسات ووضع برامج 
ومشاريع لتحقيق األمن الغذايئ 
والحّد من الجوع وسوء التغذية، 
فضالً عن مّد يد املساعدة لها 
لتعزيز صناعات الزراعة وصيد 
األسامك والغابات، واستخدام 

املوارد الطبيعية والبيئية بطريقة 
مستدامة.

أفريقيا

أوروبا وآسيا الوسطى

آسيا واملحيط الهادي

الرشق األدىن وشامل أفريقيا

 أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي

بودابست

أكرا

القاهرة

سانتياغو

بانكوك
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املكاتب اإلقليمية الفرعية
توفر هذه املكاتب الخربات املتطورة 

للدول يف املناطق الفرعية عندما 
تطلب الدول املساعدة من املنظمة، 

وتعد هذه املكاتب مبثابة نقطة 
االتصال األوىل لتقديم الدعم الفني 

للدول األعضاء.

تتواج�د منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة لألم�م املتح�دة يف أكث�ر م�ن 130 دول�ة وتض�م ش�بكة من
املكات�ب امليداني�ة منه�ا مخس�ة مكات�ب إقليمي�ة وتس�عة مكات�ب إقليمي�ة فرعي�ًة و80 مكتب دول�ة، وتغطي املنظم�ة 38 دول�ة أخرى من خ�الل اتفاقيات 

اعتم�اد خمتلف�ة مت مبوجبه�ا تأس�يس مكت�ب دول�ة هل�ا يف دول أخ�رى ول�كل مكت�ب دول�ة مكت�ب مس�اعد أو مكت�ب اتصال وط�ين حملي.

أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر 

الكاريبي
سانتياغو، تشييل

املكاتب اإلقليمية
تضطلع باملسؤولية عن تنسيق

استجابة املنظمة ملتطلبات ألمن 
الغذايئ اإلقليمي وأولويات التنمية 

الزراعية والريفية. ومتثل هذه 
املكاتب املنظمة وتتوىل نيابًة عنها 
التنسيق مع املنظامت يف جميع 

أنحاء املنطقة، مبا يف ذلك منظامت 
التكامل االقتصادي اإلقليمية، 

واملؤسسات اإلقليمية التابعة ملنظومة 
األمم املتحدة، والتنمية اإلقليمية، 
ومنظامت التنمية واملنظامت غري 

الحكومية اإلقليمية الرشيكة، ووسائل 
اإلعالم والجهات املعنية اإلقليمية.

أفريقيا

أكرا، غانا

أوروبا وآسيا 
الوسطى

بودابست، املجر

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

املكاتب اإلقليمي الفرعية
بريدجتاون، بربادوس منطقة البحر الكاريبي:

أمريكا الوسطى: بنام سيتي، بنام

أمريكا الشاملية

مكتب االتصال
أمريكا الشاملية

واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية
األمم املتحدة

نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية

املكتب اإلعالمي

مدريد، أسبانيا
لشبونة، الربتغال

أفريقيا

املكاتب اإلقليمية الفرعية
أفريقيا الوسطى
ليربفيل، الجابون

جنوب أفريقيا
هراري، زميبابوي

رشق أفريقيا
أديس أبابا، إثيوبيا

أوروبا ووسط آسيا

املكاتب اإلقليمية الفرعية
آسيا الوسطى

أنقرة، تركيا

مكاتب االتصال
االتحاد األورويب وبلجيكا

بروكسل، بلجيكا
األمم املتحدة

جنيف، سويرسا
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رحلة حول 
العامل

لتسليط الضوء على بعض 
األمثلة امللموسة لألعمال اليت 

تضطلع بها منظمة األغذية 
والزراعة كل يوم، والتكيف 

مع التنوع السياسي واجلغرايف 
والثقايف يف الدول اليت ختدمها.

آسيا واملحيط الهادي
الدول األعضاء: 46. يقع مكتب املنظمة يف بانكوك، تايالند

األهداف اإلقليمية

1 تعزيز أمن الغذاء 

والتغذية يف املنطقة.
2 التعامل مع آثار تغري 

املناخ عىل األغذية والزراعة.

3 تشجيع اإلنتاج الزراعي 

والتنمية الريفية.
4 تحسني القدرة عىل االستجابة 

للمخاطر وحاالت الطوارئ 
الغذائية والزراعية.

توبو هيذر، مزارعة يف 
جزر كوك، تنتج الفواكه 

والخرضوات للسوق. 
يهدف الدعم املقدم من 
منظمة األغذية والزراعة 

إىل تحسني قدرة قطاع 
الزراعة عىل توريد املواد 

الغذائية املحلية ذات 
القيمة الغذائية املرتفعة 
مثل الخرضوات والفواكه 

إىل األسواق املحلية.
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الند سينون، إحدى 
املستفيدات من برنامج 
تليفود، تعرض حديقة 

محلية للزوار.

األغذي�ة  منظم�ة  رّس�خت 
آس�يا منطق�ة  يف  وجوده�ا  والزراع�ة 
واحملي�ط اهل�ادي من�ذ ع�ام 1948، عندم�ا مت 
افتت�اح أول مكت�ب إقليم�ي هل�ا. وحتتض�ن ه�ذه 
املنطق�ة الشاس�عة يف اآلون�ة احلالية م�ا يقرب من 
4 ملي�ارات نس�مة أي م�ا يع�ادل 55 يف املائ�ة من 
س�كان العامل. وتنتش�ر املنظمة يف 33 دولة ترتاوح 
مس�ؤولياتها، كم�ا احلال يف مجي�ع مكاتب الدول 
البيان�ات  الع�امل، ب�ني حتلي�ل  للمنظم�ة ح�ول 
وصياغة السياس�ات واملعاير إىل تنفيذ املشروعات 
احمل�ددة وامللموس�ة ال�يت تركز عل�ى الدعم الفين 

وتوف�ر احلماي�ة والتدري�ب االجتماع�ي.

التدري�ب يف جم�ال التموي�ل لتنمية 
املش�اريع الصغرة

يع�د املش�روع، ال�ذي جي�ري تنفي�ذه يف مخ�س 
يف  املنخفض�ة  ميكون�غ  أراض�ي  يف  مقاطع�ات 
ال�يت  التدري�ب  مب�ادرة  عل�ى  مث�ااًل  كمبودي�ا، 
تقدمه�ا املنظم�ة يف جم�ال التمويل. حي�ث يفتقر 
امله�ارات  إىل  املنطق�ة  املزارع�ني يف  م�ن  اآلالف 
األساس�ية الالزم�ة ملراقب�ة  نفقاته�م؛ وهذا يعين 
صغ�ار  ت�رى  للق�روض  املاحن�ة  املؤسس�ات  أن 
املخاط�ر.  عال�ي  اس�تثماراً  باعتباره�م  املزارع�ني 
م�ع  بالتع�اون  مش�روعًا،  املنظم�ة  دش�نت  وق�د 
ش�ركاء آخري�ن حملي�اً ودولي�ًا، لتقدي�م التدريب 
لس�كان  ب�ه  املتعلق�ة  وامله�ارات  التموي�ل  عل�ى 
املناط�ق الريفي�ة األكث�ر حرمان�ا م�ع الرتكيز على 
تطوي�ر املش�اريع الصغ�رة. ويس�هم ه�ذا املش�روع 
يف إح�داث تغي�ر حقيق�ي يف حي�اة الن�اس، كما 
احل�ال م�ع س�ينا تي�ب، املزارع�ة البالغ�ة م�ن 
العم�ر 40 عام�اً وال�يت ختطط بفضل ما اكتس�بته 
م�ن مهارات الفتتاح أول متجر للمواد الغذائية يف 
بلدتها يف املس�تقبل القريب، أو دوش سينجدي، 
وه�ي أم ألربع�ة أطف�ال، وتتوق�ع أن يتضاع�ف 
اس�تثمارها األول�ي الذي قيمت�ه 50 دوالر أمريكي 

ث�الث م�رات خ�الل أربع�ة أش�هر.

جزر كوك:
توف�ر املعلوم�ات م�ن أج�ل اخت�اذ 

القرار
انعك�س العم�ل واجله�د الل�ذان بذلتهم�ا منظم�ة 
األغذي�ة والزراع�ة أثن�اء وجوده�ا يف كمبودي�ا يف 
تعب�ر املزارع�ني ع�ن أمله�م يف مس�تقبل أفض�ل 
والتق�دم خبال�ص ش�كرهم للمنظم�ة مثل س�ينا يف 
ج�زر كوك، وه�ي جمموعة جزر تبلغ مس�احتها 
240 ك�م مربع جنوب احملي�ط اهلادي، ويتمثل 
اهل�دف الطم�وح من عمل املنظم�ة هناك يف ضمان 
حتقي�ق األم�ن الغذائي واإلدارة املس�تدامة للموارد 
م�ن خ�الل عمل حيق�ق نتائج أقل إحلاح�ًا، بيد 

أنه�ا ال تق�ل أهمية.
السياس�ية  الق�رارات  ق�درة  ضم�ان  ويعتم�د 
عل�ى تلبي�ة احتياج�ات احلقيقي�ة للس�كان إىل 
ح�د كب�ر عل�ى قدرة الب�الد على مج�ع وحتليل 
األه�داف والبيان�ات احملدث�ة ذات الصل�ة ال�يت 
ميك�ن اس�تخدامها كأس�اس إلع�داد السياس�ات. 
ومن�ذ انضم�ام ج�زر ك�وك إىل املنظم�ة قب�ل 30 
لوض�ع  احلكوم�ة  م�ع  املنظم�ة  عمل�ت  عام�ًا، 
السياس�ات  وتصمي�م  البيان�ات وحتلي�ل  قواع�د 
واالس�رتاتيجيات ث�م مباش�رة العم�ل واالضط�الع 

الالزم�ة. باجله�ود 
وأح�د األمثل�ة عل�ى ذلك ه�و مش�اركة البالد 
لألم�ن  القيم�ة  »سالس�ل  اإلقليمي�ة  املب�ادرة  يف 
الغذائ�ي والتغذي�ة يف ج�زر احملي�ط اهل�ادي«. 
وتس�تجيب ه�ذه املب�ادرة ال�يت ترعاه�ا املنظم�ة 
احملي�ط  ج�زر  معظ�م  يف  مش�رتك  وض�ع  ألي 
اهل�ادي؛ حيث تش�ر البيان�ات إىل أن صادرات 
املزارع�ني والصيادي�ن أصبح�ت أق�ل ق�درة عل�ى 
عل�ى  اعتم�اداً  أكث�ر  أصبح�وا  وأنه�م  املنافس�ة 
اس�تراد األغذي�ة عل�ى حن�و متزاي�د. وملعاجل�ة 
هات�ني احلقيقتني، تعمل املنظم�ة مع احلكومات 
والقط�اع اخلاص لتحس�ني ق�درة القط�اع الزراعي 
عل�ى توريد األغذية احمللية ذات القيمة الغذائية 
لألس�واق  واخلض�روات  الفواك�ه  مث�ل  املرتفع�ة 
الس�ياحية  األس�واق  ذل�ك  يف  مب�ا  احمللي�ة، 
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حن�و  التح�ول  الربنام�ج  يدع�م  كم�ا  النامي�ة. 
أنظم�ة الزراع�ة الالمومسية إلتاح�ة الفرصة هلذه 
األس�واق للوص�ول إىل اخلدم�ات املالي�ة والتقني�ة 
منخفض�ة الفائ�دة لتحس�ني تنافس�ية املزارع�ني، 
وتنس�يق السياس�ات الضريبي�ة واجلمركي�ة م�ن 
أج�ل توف�ر املناخ املناس�ب لنمو القط�اع الزراعي 

وحتس�ني التغذي�ة.

من السكر واملوز إىل الكاسافا
عل�ى بع�د ع�دة آالف م�ن األمي�ال، ويف منطق�ة 
تعم�ل  الكاري�يب،  البح�ر  يف  أخ�رى  جزري�ة 
املنظم�ة بالتع�اون م�ع احلكوم�ات ملواجه�ة وضع 
مماث�ل. فعل�ى م�دار عق�ود، لع�ب الس�كر وامل�وز 
دوراً هام�اً يف النم�و االقتص�ادي، وتوف�ر ف�رص 
العم�ل، واإلي�رادات، واألم�ن الغذائ�ي والتنمي�ة 
ه�ذه احملاصي�ل  أن ص�ادرات  املس�تدامة، غ�ر 
تولي�د  عل�ى  ق�ادرة  تع�د  ومل  اخنفاض�ًا،  عان�ت 
الغ�ذاء.  ال�كايف لتغطي�ة تكلف�ة اس�تراد  الدخ�ل 
وتعم�ل املنظم�ة جن�ب إىل جن�ب م�ع احلكومات 
احمللي�ة والقط�اع اخل�اص واملنظم�ات اإلقليمي�ة 
زراع�ة  مث�ل  خمتلف�ة  بدائ�ل  إلجي�اد  والدولي�ة 
الكاس�افا، وإنت�اج احليوان�ات اجمل�رتة، وتربي�ة 
املائي�ة الصغ�رة، وإنت�اج اخلض�روات.  األحي�اء 
ويع�د ه�ذا ه�و اهل�دف م�ن وراء املب�ادرة اإلقليمية 
»سالس�ل القيم�ة لألم�ن الغذائ�ي والتغذي�ة« ال�يت 
تع�د جم�رد واح�دة م�ن العدي�د م�ن األمثل�ة عل�ى 
أنش�طة املنظم�ة يف أمريكا الالتيني�ة ومنطقة البحر 

الكاري�يب.

التح�رر من اجلوع يف أمريكا 
الالتيني�ة ومنطقة البحر الكارييب

تع�د ه�ذه املنطق�ة م�ن ب�ني املناطق ال�يت حققت 
أك�رب تق�دم يف احل�د م�ن اجل�وع خالل الس�نوات 
األخ�رة؛ حي�ث متكن�ت بالفع�ل م�ن حتقي�ق 
األه�داف  ضم�ن  اجل�وع  م�ن  التح�رر  ه�دف 
اإلمنائي�ة لأللفي�ة ع�رب ختفي�ض نس�بة الس�كان 
الذي�ن يعان�ون م�ن نق�ص التغذي�ة إىل النص�ف 
حبل�ول ع�ام 2015، كم�ا أنه�ا ملتزم�ة بالقض�اء 
عل�ى اجلوع بش�كل ج�ذري حبلول ع�ام 2025.
وتلع�ب املنظم�ة دوراً هام�اً يف ه�ذا االلت�زام 
مب�ادرة  دع�م  م�ن خ�الل  اإلقليم�ي،  السياس�ي 

التح�رر م�ن اجل�وع يف أمري�كا الالتيني�ة ومنطق�ة 
ع�ام 2005  ُأطلق�ت يف  ال�يت  الكاري�يب  البح�ر 
تعه�د مش�رتك ب�ني مجي�ع دول املنطق�ة به�دف 
القض�اء عل�ى اجل�وع يف اجلي�ل احلال�ي. كم�ا 
إط�الق  يف  أساس�ي  ب�دوٍر  املنظم�ة  اضطلع�ت 
نس�خة جتريبي�ة م�ن خطة أم�ن الغ�ذاء والتغذية 
اجملموع�ة  دش�نتها  ال�يت  اجل�وع،  واس�تئصال 
دول  وجمموع�ة  اإلقليم�ي،  للتكام�ل  الرئيس�ة 
أمري�كا الالتيني�ة والكاري�يب. ومتث�ل هذه اخلطة 
تتبن�اه  ال�ذي  السياس�ي  للمنه�ج  أه�م جتس�يٍد 

املنطق�ة يف كفاحه�ا ض�د اجل�وع.
مس�توى  أعل�ى  عل�ى  العم�ل  إىل  وباإلضاف�ة 
أخ�رى  بأنش�طة  املنظم�ة  تضطل�ع  سياس�ي، 
املس�تدامة  امل�دارس  مش�روع  مث�ل  عملي�ة  أكث�ر 
الطع�ام يف  نوعي�ة  ال�ذي حيس�ن  الربازي�ل،  يف 
املناس�بة  الغذائي�ة  القوائ�م  امل�دارس م�ن خ�الل 
م�ن الناحي�ة التغذوي�ة، وجتدي�د املطاب�خ، وبناء 
املقاص�ف، وتركي�ب املغاس�ل، والتش�جيع عل�ى 
للقوائ�م  العائلي�ة  امل�زارع  منتج�ات  اس�تخدام 
التدري�ب  امل�دارس، واالس�تثمار يف  الغذائي�ة يف 
يف جم�ال األغذي�ة والتغذي�ة، وتطوي�ر احلدائ�ق 

مش�اركة. مدرس�ة  كل  يف  النباتي�ة 

بذور أفضل حلياة أفضل
يف أمري�كا الالتيني�ة ويف جب�ال األندي�ز أيض�ًا، 
يب�دأ خ�رباء منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة جين مثار 
مش�روع أطل�ق علي�ه اس�م »ب�ذور األنديز«، أس�هم 
بع�د أرب�ع س�نوات م�ن تدش�ينه، يف زي�ادة إنتاج 
املزارع�ني م�ن حماصيل البطاطس وال�ذرة والكينوا 
والف�ول بنس�بة 50 يف املائ�ة يف ب�رو واإلك�وادور 
 80 أن  إىل  املنظم�ة  بيان�ات  وتش�ر  وبوليفي�ا. 
أمري�كا  م�ن  الزراعي�ة  الص�ادرات  م�ن  املائ�ة  يف 
الالتيني�ة ومنطق�ة البح�ر الكاري�يب ج�اءت م�ن 
الزراع�ة العائلي�ة. وم�ن ث�م فإنه فمن امله�م للغاية 
أن تتخ�ذ التداب�ر الالزم�ة ال�يت تش�جع عل�ى 
توف�ر إمكاني�ة الوصول واس�تخدام الب�ذور اجليدة 
م�ن ط�رف املزارع�ني، بكونهم اجله�ة اليت تنتج 

معظ�م امل�واد الغذائي�ة املس�تهلكة يف املنطق�ة. 
 وق�د أس�هم مش�روع »ب�ذور األندي�ز« بع�د أرب�ع 
س�نوات م�ن تدش�ينه يف زي�ادة إنت�اج املزارع�ني 
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تدعم منظمة األغذية 
والزراعة إصالح 

املقاصف املدرسية 
كهذه املتواجدة يف 

مدرسة كالوديو باريرا 
يف مجتمع كانياداس 
ببلدية بيليم، كوستا 

ريكا

مؤمتر القمة الثالث 
ملجموعة دول الكاريبي 
وأمريكا الالتينية الذي 

ُعقد يف شهر يناير/
كانون الثاين عام 2015. 

واضطلعت املنظمة 
بدوٍر أسايس يف إعداد 

وإطالق نسخة تجريبية 
لخطة تحقيق أمن الغذاء 
والتغذية والقضاء الجوع 

الصادرة عن املجموعة.

بذور الكينوا. بعد 
أربع سنوات من 
العمل الجاد، زاد 

مرشوع »بذور 
األنديز« من املحاصيل 

الزراعية من البطاطا 
والذرة والكينوا 

والفاصوليا والفول 
وأنواع أخرى من 

الفول بنسبة تصل إىل 
50 يف املائة.

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
الدول األعضاء: 33. يقع مكتب املنظمة يف سانتياغو، تشييل

األهداف اإلقليمية

1 أمن الغذاء والتغذية

2 الشعوب األصلية

3 تغري املناخ واالستدامة البيئية

4 سالمة األغذية والصحة 

الحيوانية والنباتية

س/كالوديو غوسمن
© منظمة األغذية والزراعة/تاتيانا فارغا
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والكين�وا  وال�ذرة  البطاط�س  حماصي�ل  م�ن 
والف�ول بنس�بة 50 يف املائ�ة.

وتظه�ر نتائ�ج مش�روع »ب�ذور األندي�ز« أن 
بنوعي�ة  مباش�رة  ترتب�ط  الزراعي�ة  اإلنتاجي�ة 
عليه�ا  للحف�اظ  وأن�ه  املس�تخدمة  الب�ذور 
واس�تعادتها وحتس�ينها فوائ�د عديدة. ويوضح 
كان�دي كن�دوري، ممث�ل إلح�دى مؤسس�ات 
منتج�ي الب�ذور  يف برو قائ�اًل »لقد متكنا على 
س�بيل املث�ال م�ن إنق�اذ األصناف املنس�ية من 
الكين�وا. وباإلضاف�ة إىل إنت�اج حماصي�ل أكث�ر 
وأفض�ل، نضم�ن حتقي�ق التن�وع البيولوجي«.

املياه سلعة يندر وجودها
تس�عى منظم�ة األغذية والزراع�ة أينما وجدت 
حم�ددة.  وصعوب�ات  ملش�كالت  لالس�تجابة 
ويف ح�ني ته�دف املنظم�ة م�ن خ�الل مب�ادرة 
أن  إال  الب�ذور،  نوعي�ة  إىل حتس�ني  اإلندي�ز 
ج�زًء رئيس�ياً م�ن عمله�ا يف منطق�ة أخرى من 
الع�امل، وه�ي الش�رق األدنى ومش�ال أفريقيا، 
املي�اه  يف  املزم�ن  النق�ص  معاجل�ة  يف  يتمث�ل 
للمناط�ق املعرضة للتناقص بش�كل طبيعي. ويف 
الس�نوات األربع�ني املاضي�ة، اخنفض نصيب 
بنس�بة  املنطق�ة  يف  العذب�ة  املي�اه  م�ن  الف�رد 
الثلث�ني، ومن املرج�ح أن ينخفض إىل النصف 
م�رة أخ�رى حبل�ول ع�ام 2050. وس�يتوجب 
عل�ى قط�اع الزراع�ة، ال�ذي يس�تخدم حالي�اً 
أكث�ر م�ن 85 يف املائ�ة م�ن موارد املي�اه العذبة 
املتاح�ة، مواجه�ة ه�ذه األزمة. ويس�عى فريق 
ف�ين يف املكت�ب اإلقليمي للمنظم�ة يف القاهرة، 
ملواجه�ة ه�ذا التحدي من خ�الل تقديم الدعم 
لل�دول بط�رق خمتلف�ة يف إط�ار »مب�ادرة ن�درة 

املي�اه يف الش�رق األدن�ى ومش�ال أفريقي�ا«. 
ويف اليم�ن ال�يت تعد واح�دة من أكثر الدول 
ال�يت تعان�ي م�ن ن�درة املي�اه يف الع�امل، أدى 
انع�دام الت�وازن بني القدرة على اس�رتداد املياه 
تهدي�دات  ف�رض  إىل  واس�تخدامها  اجلوفي�ة 
نتيج�ة  صنع�اء  نه�ر  ح�وض  عل�ى  خط�رة 
جفاف�ه. وتعم�ل املنظمة وش�ركاؤها يف مش�روع 
يه�دف للح�د م�ن االس�تخدام أو االس�تخراج 

املف�رط وغ�ر املخط�ط للمياه، وتتبن�ى بداًل من 
ذل�ك نظ�م زراعي�ة مس�تدامة وذكي�ة معتم�دة 
عل�ى املن�اخ. واهل�دف األمس�ى م�ن وراء ذلك 
ه�و متك�ني املؤسس�ات ومجعي�ات مس�تخدمي 
املي�اه م�ن الس�يطرة على م�وارد املي�اه اجلوفية 
احمل�دودة املتاحة وإدارتها بطريقة مس�تدامة.

األمراض العابرة احلدود
مث�ة مث�ال آخ�ر عل�ى العم�ل واس�ع النط�اق 
ال�ذي تضطل�ع ب�ه منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة 
م�ع ال�دول ويتمث�ل يف مبادرة بن�اء القدرة على 
الصم�ود لتحس�ني أم�ن الغ�ذاء والتغذي�ة عل�ى 
احل�دود بني س�وريا ولبنان. وتش�كل األمراض 
ال�يت  واملخاط�ر  للح�دود  العاب�رة  احليواني�ة 
تفرضه�ا ه�ذه األم�راض عل�ى الغ�ذاء تهدي�داً 
خط�راً لألم�ن الغذائ�ي. ويف حال�ة الن�زاع يف 
الفادح�ة  اخلس�ائر  إىل  وباإلضاف�ة  س�وريا، 
لس�كان البالد، تأثرت ال�دول اجملاورة أيضاً. 
ويف لبن�ان، تدع�م املنظمة احلكومة يف تدش�ني 
محل�ة تطعيم لتحص�ني الث�روة احليوانية اليت 
ترع�ى عل�ى احلدود ب�ني البلدي�ن، كما قامت 
بتوف�ر العل�ف مرتف�ع اجل�ودة أيض�اً لزي�ادة 
اإلنت�اج احليوان�ي والدخ�ل لفق�راء املزارعني، 
لتمك�ني  امليداني�ة  امل�دارس  إنش�اء  وكذل�ك 
يف  املمارس�ات  أفض�ل  تب�ادل  م�ن  املزارع�ني 
مث�ل  املش�رتك،  االهتم�ام  ذات  اجملموع�ات 
تعاوني�ات األلب�ان ال�يت تتلق�ى التدري�ب يف 
جم�ال مكافح�ة الته�اب الض�رع ألبق�ار إنتاج 
األلب�ان، على س�بيل املث�ال. وتتلق�ى املدارس 
للمجموع�ات يف صناع�ة  امليداني�ة املخصص�ة 
الدواج�ن، ح�ال االنته�اء م�ن التدري�ب، 50 
دجاج�ة بياض�ة وتتعه�د كل منه�ا بتدري�ب 
اثن�ني م�ن املزارع�ني األكث�ر اس�تضعافاً الذي�ن 

يتلق�ون بدوره�م 15 دجاج�ة.

املعركة ضد داء النوم
مقاطع�ة  أفريقي�ا يف  م�ن  اآلخ�ر  عل�ى اجلان�ب 
نيس�ي بالس�نغال، م�ن املُله�م للغاي�ة أن ن�رى 
مث�ار اجله�ود اليت بذلتها املنظم�ة جلعل املنطقة 

راٍع يرعى ماشيته التي حصل عليها من خالل أحد 
مرشوعات املنظمة لتحسني األمن الغذايئ عىل الحدود 

 بني لبنان وسوريا، ويتلقى الرعاة الحيوانات
  والعلف مرتفع الجودة لزيادة

 اإلنتاج الحيواين.
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الرشق األدىن وشامل أفريقيا
الدول األعضاء: 19. يقع مكتب املنظمة يف القاهرة، مرص

األهداف اإلقليمية

1 فواقد وهدر الغذاء

2 التغذية

3 ندرة املياه

4 بناء ا ملقاومة 

لتحسني األمن الغذايئ

5 تشجيع اإلدارة 

 املنصفة واملنتجة 
 واملستدامة للموارد

الطبيعية واستخدامها

زراعة النباتات التي تتحمل 
الجفاف يف بيئة متحكم 

بها ليك يتم توزيعها 
عىل املزارعني يف مناطق 

املرشوع داخل حوض 
صنعاء.

حقل برسيم باستخدام 
الري املتحكم به من مياه 
الرصف الصحي املعالجة 
ضمن مرشوع حوض نهر 

صنعاء، اليمن.

سوري
س/روزيتا مي

© منظمة األغذية والزراعة/كاي ويدنهوفر/ايدواردو سوتريا
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يف شهر يونيو\حزيران عام 
2014 يف ماالبو، صادق 

مؤمتر قمة االتحاد األفريقي 
عىل إعالن ماالبو. ويتمثل 

أحد املبادئ األساسية 
لإلعالن يف االلتزام بالقضاء 

عىل الجوع يف أفريقيا بحلول 
عام 2025.

أفريقيا
الدول األعضاء: 47. يقع مكتب املنظمة يف أكرا، غانا

األهداف اإلقليمية

1 تحويل الزراعة األفريقية

2 الجدار األخرض العظيم

3 الغابات

4 مصايد األسامك

5 صندوق دعم أفريقيا 
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باحث يف القسم املشرتك 
بني منظمة األغذية والزراعة 

والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية يراقب ذبابة التيس 

تيس. تم تطبيق برنامج 
القضاء عىل الذباب بنجاح 

يف منطقة نييس يف السنغال 
باستخدام اإلشعاع لتعقيم 

ذكور الذباب.

خالي�ًة تقريب�اً متام�ا م�ن ذباب�ة التس�ي تس�ي - 
ال�يت تس�ببت يف نف�وق املاش�ية - وذل�ك بع�د 
ع�دة س�نوات م�ن برنام�ج للقض�اء عل�ى امل�رض 
ذباب�ة  وأدت  النووي�ة.  التكنولوجي�ا  باس�تخدام 
التس�ي تس�ي إىل نف�وق أكث�ر م�ن ثالث�ة مالي�ني 
رأس من املاش�ية يف دول أفريقيا جنوب الصحراء 
الك�ربى، وتس�ببت يف خس�ائر بقيم�ة 4 مليارات 
دوالر أمريكي س�نوياً. وتنقل ذبابة التس�ي تس�ي 
الطفيلي�ات اليت ت�ؤدي إىل ظهور م�رض حيواني 
يع�رف باس�م »ناغان�ا« ي�ؤدي اىل فق�دان ال�وزن. 
ويف بع�ض أج�زاء أفريقيا، تنق�ل الذبابة داء النوم 
إىل البش�ر، ال�ذي يؤث�ر عل�ى اجله�از العص�يب 
وي�ؤدي إىل ظه�ور العدي�د من األع�راض املختلفة 
ت�ؤدي يف نهاي�ة املط�اف إىل الوف�اة. وق�د حظ�ي 
برنام�ج القض�اء عل�ى امل�رض بالدع�م م�ن منظم�ة 
األغذي�ة والزراع�ة م�ن خ�الل  تعاونه�ا املش�رتك 
م�ع الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذرية وال�يت تتخذ 

م�ن فيين�ا مق�راً هلا.
وبفض�ل حتقي�ق نتائ�ج بعي�دة امل�دى، طبقت 
احلش�رات  عل�ى  للس�يطرة  تقني�ة  الس�نغال 
تس�تخدم اإلش�عاع لتعقيم ذكور الذباب، وتس�هم 
- عن�د إطالقه�ا للت�زاوج م�ع اإلن�اث - يف احلد 
م�ن تكاثره�ا مب�رور الوق�ت. وق�د متكن�ت ه�ذه 
التقني�ة بالفع�ل يف التخلص م�ن الذبابة يف منطقة 
نيي�س والقض�اء عل�ى 98 يف املائ�ة منها يف منطقة 
أخ�رى. وم�ن املق�رر اس�تخدام ه�ذه التقني�ة يف 
منطق�ة ثالث�ة يف ع�ام 2016. تق�ول لول�و مندي، 
وه�ي منتج�ة حملي�ة للخنازي�ر »لق�د أصبح�ت 
احلي�اة أكثر أمان�اً للحيوان�ات وللمزارعني أيضاً. 
وميكن�ين اآلن الن�وم يف اهلواء الطل�ق، الذي كان 
ال ميك�ن تص�وره يف الس�ابق نظراً ملخاط�ر لدغات 

ذبابة التس�ي تس�ي.«

القضاء على اجلوع يف أفريقيا
إىل  الس�نغال  م�ن  اآلن  رحلتن�ا  قبل�ة  تتح�ول 
يونيو/حزي�ران  ش�هر  فف�ي  االس�توائية.  غيني�ا 
ع�ام 2014، اس�تضافت العاصم�ة ماالب�و مؤمت�ر 
قم�ة االحت�اد األفريق�ي ال�ذي صادق عل�ى إعالن 
ماالب�و بش�أن تعجي�ل النم�و وحتوي�ل الزراع�ة 
بأفريقي�ا، لتحقي�ق االزده�ار املش�رتك وحتس�ني 

س�بل املعيش�ة. ويتمث�ل أح�د املب�ادئ األساس�ية 
هل�ذا اإلع�الن يف االلت�زام بالقض�اء عل�ى اجل�وع 
يف أفريقي�ا حبل�ول ع�ام 2025. ولطامل�ا كان�ت 
املنظم�ة عنص�راً رئيس�ياً يف ه�ذا االلت�زام ال�ذي 
بالتع�اون   2012 ع�ام  يف  نفس�ها  عل�ى  قطعت�ه 
م�ع جلن�ة االحت�اد األفريق�ي، ووكال�ة التخطيط 
والتنس�يق التابع�ة للش�راكة اجلدي�دة م�ن أج�ل 
تنمي�ة أفريقي�ا، ومعه�د ل�وال. كم�ا تدي�ر املنظمة 
لطلب�ات  لالس�تجابة  إقليمي�ة  مب�ادرة  أيض�اً 
أنغ�وال  حكوم�ات  م�ن  الدع�م  عل�ى  احلص�ول 
قدرته�ا  لتحس�ني  والنيج�ر  وم�االوي  وإثيوبي�ا 
عل�ى ختطي�ط وتنس�يق ومتويل الق�درات احمللية 
الالزم�ة لتحقي�ق أمن الغ�ذاء والتغذي�ة. كما تقدم 
املنظم�ة الدع�م لتحس�ني اإلنتاجي�ة، واحل�د م�ن 
خس�ائر م�ا بع�د احلص�اد، وزي�ادة االس�تثمار يف 
برام�ج احلماي�ة االجتماعية. وع�الوًة على ذلك، 
تدع�م املنظم�ة تأس�يس املرك�ز األفريق�ي ألفض�ل 
املمارس�ات وتنمي�ة الق�درات والتع�اون فيم�ا بني 
دول اجلن�وب، فض�اًل ع�ن إنش�اء جمموع�ة توفر 
فرص�ة للتحلي�ل وتقدي�م التوصي�ات العامة س�عياً 

للقض�اء عل�ى اجل�وع.

فهم قواعد التجارة الدولية
تنته�ي رحلتن�ا يف أوروب�ا وآس�يا الوس�طى، اليت 
تض�م أك�رب ع�دد م�ن ال�دول األعض�اء يف املنظمة. 
ومتتل�ك املنظم�ة مكتب�اً إقليمي�اً رمسي�اً هناك منذ 
ع�ام 1961، وكان مق�ره األول يف جني�ف، ث�م 

انتق�ل إىل بودابس�ت ع�ام 2007.
وتعم�ل املنظم�ة يف ه�ذه املنطق�ة عل�ى أرض 
منخفض�ة  ال�دول  دع�م  عل�ى  وترك�ز  الواق�ع 
النظ�م  ت�زال  ال  وال�يت  الدخ�ل،  ومتوس�طة 
بعملي�ة  كب�رة  بدرج�ة  تتأث�ر  فيه�ا  الزراعي�ة 
التح�ول السياس�ي واالقتص�ادي. وتق�دم املنظم�ة 
دعمه�ا يف صورة أنش�طة كتلك األنش�طة اليت يتم 
تنس�يقها يف إطار »مبادرة جتارة األغذية الزراعية 
والتكام�ل واإلقليم�ي« ال�يت تس�عى لتعزي�ز ق�درة 
ال�دول عل�ى مواجه�ة حتدي�ات عامل مع�ومل فيما 
يتعل�ق بالتج�ارة الدولي�ة. وتضطل�ع دول املنطق�ة 
ب�دوٍر متزاي�د األهمية كمورد للمنتج�ات الزراعية 
األساس�ية يف األس�واق العاملي�ة، وه�ي حباج�ة 

© منظمة األغذية والزراعة/جوليو نابوليتانو/كاي ويندهوفر/بابا سال
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أوروبا ووسط آسيا 
الدول األعضاء: 53. يقع مكتب املنظمة يف بودابست، املجر

األهداف اإلقليمية

1 أمن الغذاء والتغذية

2 مخاطر سالمة الحيوانات والنباتات والغذاء

3 إدارة املوارد الطبيعية

4 السياسات لزراعة الحيازات الصغرية

5 البحوث والتطوير

6 التكامل التجاري اإلقليمي

مزارعون يحّشون العشب بالقرب من منطقة القوقاز يف جورجيا. 
عقدت املنظمة مشاورات بشأن األمراض يف املزارع الصغرية، 

وتساعد يف عملية حصول مزارعي الزراعة العائلية عىل القروض.
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ض�وء  يف  للمنافس�ة  أس�واقها  وإع�داد  فه�م  إىل 
املتغ�رة. الس�يناريوهات 

ف�رص  والزراع�ة  األغذي�ة  منظم�ة  وتق�دم 
صياغ�ة  أج�ل  م�ن  لل�دول  والتدري�ب  التعلي�م 
وتنس�يق  واعتماده�ا،  التجاري�ة  االتفاقي�ات 
السياس�ات الوطني�ة م�ع اللوائ�ح الدولي�ة مث�ل 
التج�ارة  ملنظم�ة  التابع�ة  السياس�ات  تل�ك 
العاملي�ة، م�ن ب�ني مجل�ة أم�ور أخ�رى، وزيادة 
األرب�اح م�ن أنش�طتها التجاري�ة. ويت�م كل ذلك 
م�ن خ�الل العم�ل م�ع احلكوم�ات وغره�ا م�ن 

املعني�ة. اجله�ات 

القضاء على الفقر يف املناطق الريفية
عل�ى مس�توى تنظيم�ي أق�ل، كلم�ا كان الس�كان 
الذي�ن يتعامل�ون م�ع الرتب�ة وموارده�ا أق�رب إىل 
مكافح�ة  يف  املنظم�ة  تس�هم  البع�ض،  بعضه�م 
انع�دام األم�ن الغذائ�ي لصغ�ار املزارع�ني واملزارع 
العائلي�ة. وتق�دم م�وارد الزراع�ة صغ�رة النط�اق 
حالي�اً عوائ�د منخفض�ة للغاي�ة، م�ا تس�بب يف 
وق�وع نس�بة مئوية كبرة من الس�كان الريفيني يف 
مس�تنقع الفق�ر واملخاطر. وتس�اعد »مبادرة متكني 
أصح�اب احلي�ازات الصغ�رة وامل�زارع العائلي�ة« 
وبالتال�ي،  ودخوهل�م،  إنتاجيته�م  زي�ادة  يف 
وحتس�ني  مس�تدامة،  بطريق�ة  اإلنت�اج  تكثي�ف 
قدرته�م على التنظيم، واحلص�ول على اخلدمات 
املناس�بة، وإدماجها يف سالس�ل القيم�ة الزراعية 

تدع�م  املب�ادرة،  ه�ذه  م�ن  وكج�زء  الغذائي�ة. 
املنظم�ة تربي�ة األحي�اء املائية وصي�د األمساك يف 
أرميني�ا وطاجيكس�تان وتش�جيع  االس�تخدامات 
البديل�ة م�ن املي�اه املتاح�ة. ويف جورجيا، نظمت 
ح�ول  للخ�رباء  مش�اورات  جلس�ات  املنظم�ة 
األم�راض ومكافح�ة اآلفات واألعش�اب يف املزارع 
الصغ�رة، وس�اعدت يف حتس�ني حص�ول املزارع 
العائلي�ة على القروض. ويف قرغيزس�تان، قدمت 
املنظم�ة دعم�اً خاصاً للنس�اء والش�باب من خالل 
برام�ج التدريب عل�ى املهارات الريفي�ة واملدارس 

امليدانية.

حني تتحول املعرفة إىل عمل
تع�د جزر كوك، واألنديز، واليمن، والس�نغال، 
وقرغيزس�تان جم�رد أمثل�ة قليل�ة عل�ى جهود 
املنظم�ة، ال�يت جي�ري تنفيذه�ا يف أكث�ر م�ن 
اإلقليمي�ة  مكاتبه�ا  خ�الل  م�ن  دول�ة   130
واإلقليمي�ة الفرعي�ة ومكات�ب ال�دول واملكات�ب 
خ�الل  م�ن  أو  االتص�ال  ومكات�ب  اإلعالمي�ة 
مكات�ب االتص�ال والش�راكة ال�يت مت إنش�اؤها 
مؤخ�راً. وتس�عى مجيع هذه املكاتب املس�تقلة، 
لتقدي�م  ي�وم  كل  املنظم�ة،  داخ�ل  واملعروف�ة 
اخل�ربات واملعرف�ة إىل ال�دول ال�يت تعم�ل بها. 
وس�يمثل ه�ذا دائم�اً اهل�دف األمس�ى ملنظم�ة 
األغذي�ة والزراع�ة يف مجيع أحن�اء العامل: طرق 

أب�واب ال�دول األكث�ر احتياج�اً هل�ا.

تحصد النساء الذرة يف 
جالل أباد أوبالست، 
قريغيزستان. وتقدم 

املنظمة دعامً خاصاً للنساء 
والشباب من خالل برامج 

التدريب عىل املهارات 
الريفية عرب املدارس 

امليدانية.

رسغاي خومينكو/جون سبول
© منظمة األغذية والزراعة/سارغاي غوسمن/
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إيسنيا )كينيا(

راعي من قبيلة املاساي يف قرية 
تبعد 50 كيلومرتا جنوب نريويب 

يراقب ماشيته الخالية من 
الطاعون البقري، الوباء الذي هدد 

القارة طيلة قرن من الزمن.

© منظمة األغذية والزراعة/توين كورومبا



113 سنة منظمة األغذية والزراعة: 70

 القضاء على 
الطاعون البقري 

 أُعلن يف عام 2011 أن العامل خالياً من الطاعون البقري. إذ تم القضاء عىل هذا املرض 
 الذي تسبب لقرون طويلة بأرضار هائلة بفضل برنامج تولّت منظمة األغذية والزراعة تنسيقه. 

ويف املايض مل ينجح الجنس البرشي يف القضاء إال عىل مرض واحد وهو مرض الجدري يف عام 1980

باكسـتان، نفقـت عـرشات  األالف مـن املوايش سـنةيف مشال 
1994 دون معرفـة السـبب. فلـم يكن هنـاك أي أثر 

للطاعـون البقـري يف املنطقـة منـذ عـدة عقـود ، قبـل أن يتفـى الطاعون 

فجـاة فيهـا عـىل إثـر جلـب بعـض الجواميـس إليها بسـبب زيـادة الطلب 

عـىل اللحـوم. وقـد أعـرب السـكان املحلّيـون عـن غضبهـم البالـغ بسـبب 

شـعورهم بتخـيل أخصـايئ الخدمـات البيطريـة الذيـن نسـوا املـرض. وقـد 

اسـُتقبل بـول روسـرت والفنييـون اآلخـرون ملنظمـة األغذيـة والزراعـة عند 

وصولهـم بصيحـات سـاخرة، وتعرضوا كذلك للرشـق بالحجـارة، عىل الرغم 

مـن أنهـم كانـوا يحملون اللقاحـات الالزمـة ملكافحة املرض. يقول روسـيرت 

“كان هـذا تأثـري مرض الطاعـون البقري عىل الناس”. ومتثـل الخيار الوحيد 

املتبقـي للسـكان يف الهجـرة إىل املدن للبحث عن عمل من أجل االسـتمرار 

يف إعالـة أرسهـم نظـراً لتعرض مواشـيهم التي متثل مصـدر رزقهم للمرض. 

وعـىل النقيـض من ذلك، دعـا املزارعون يف كراتيش روسـيرت وزمالءه لتناول 

العشـاء حيـث حققت حملـة التطعيم نجاحـاً كبرياً.     

تاريخ الوباء
عل�ى الرغ�م م�ن أن الطاع�ون البق�ري ال يؤثر على البش�ر بصورة مباش�رة، 
ميك�ن أن تص�ل نس�بة الوفي�ات يف احليوانات إىل 100 يف املائ�ة، وقد نفقت 
مالي�ن البق�ر واجلوامي�س واحليوان�ات الربي�ة املش�ابهة، م�ا تس�بب يف 

خس�ائر اقتصادي�ة وجماع�ات يف مناط�ق خمتلفة م�ن العامل. 
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تقدر منظمة األغذية والزراعة 
تكلفة القضاء الطاعون البقري 

يف القارة األفريقية وحدها 
مبليارات الدوالرات.

ظه�ر الطاع�ون البق�ري، ال�ذي دخ�ل إىل أوروب�ا م�ن آس�يا ع�ن طري�ق 
اجلي�وش الغازي�ة، يف عه�د اإلمرباطوري�ة الروماني�ة يف الق�رن الراب�ع قب�ل 
املي�الد، ث�م ظه�ر م�راراً وتك�راراً عل�ى مدى الق�رون التالية، وقد تس�بب يف 
حال�ة م�ن عدم االس�تقرار السياس�ي وأصاب اإلنت�اج الزراعي بالش�لل، وقد 
وص�ل إىل أفريقي�ا جن�وب الصح�راء الكربى يف أواخر القرن التاس�ع عش�ر، 
وكان�ت آث�اره مدم�رة، إذ أهل�ك املاش�ية والعدي�د م�ن احليوان�ات الربية يف 

املنطق�ة. وأدى إىل ح�دوث اجملاع�ة.
ت�رك امل�رض آث�اره عل�ى الكث�ر م�ن دول الع�امل، إذ امت�د الوب�اء م�ن 
موريتاني�ا إىل الفلب�ني، وم�ن الس�ويد إىل جن�وب أفريقي�ا، ومت  تس�جيل 
الق�رن  الطاع�ون يف ب�الد بعي�دة مث�ل الربازي�ل وأس�رتاليا يف عش�رينات 
املاض�ي. وق�د اخت�ذ اجملتم�ع الدولي ق�راراً بالتص�دي لذلك امل�رض، وذلك 
بإنش�اء املنظم�ة العاملي�ة لصح�ة احلي�وان يف ع�ام 1924. وبع�د احل�رب 
العاملي�ة الثاني�ة، أخ�ذت األم�م املتح�دة زم�ام املب�ادرة يف تنس�يق مح�الت 
ك�ربى ملكافح�ة ه�ذا امل�رض، إذ ال ميك�ن لل�دول وحده�ا وق�ف انتش�ار 
الوب�اء. ويف ه�ذا الوق�ت، بذل�ت منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة جهوده�ا األوىل 
لالجتم�اع م�ع هيئ�ات الصح�ة احليواني�ة يف مجي�ع أحن�اء العامل لتنس�يق 
ه�ذه الربام�ج، وق�د ثبت�ت فعالي�ة ه�ذا التنس�يق طوي�ل األج�ل يف الوصول 

إىل نتيج�ة نهائي�ة.
وي�رى مدي�ر إدارة اخلدمات البيطري�ة يف املنظمة، خوان لوبروث، أن 
تأث�ر م�رض الطاعون البق�ري كان “قويا جدا” حيث طالبت اجملتمعات 
احمللي�ة بنفس�ها وج�وب اخت�اذ إج�راًء م�ا. وق�د كان�ت املاش�ية عنصراً 

بال�غ األهمي�ة يف حي�اة اجملتم�ع لدرج�ة أن مح�الت تطعي�م األطف�ال مل 
تك�ن لتؤت�ي مثاره�ا إال إذا مت تلقي�ح احليوان�ات أيض�ا ض�د الطاع�ون 

البقري.
ورأى الباحث�ون أيض�ا أن هن�اك حاج�ة الس�تحداث لقاح فع�ال مضمون 
اجل�ودة ملكافح�ة ه�ذا امل�رض، إذ مل يك�ن هن�اك س�وى س�اللة واح�دة فقط 

تتفش�ى يف أج�زاء خمتلف�ة م�ن العامل.

إعادة الظهور غري املتوقع 
س�اهم البح�ث العلم�ي إىل جان�ب االهتم�ام الدول�ي بض�رورة القض�اء عل�ى 
م�رض الطاع�ون البق�ري يف وص�ول اللق�اح إىل ع�دد كب�ر م�ن اجملتمع�ات. 
فف�ي س�تينيات الق�رن املاض�ي، طور وال�رت بلورايت، مع زمالئ�ه يف كينيا، 

الطاعون البقري هو مرض فريويس معد يصيب األبقار والجاموس بصورة أساسية، أما عامل اإلصابة به فهو فريوس من 
جنس الفريوسة الحصبية »Morbillivirus«، من عائلة الفريوسات املخاطية »Paramyxoviridae«. ويف حني تظهر أعراض 
أخف عند اإلصابة باملرض يف العديد من أنواع الحيوانات املجرتة الربية منها والداجنة مبا يف ذلك األغنام واملاعز، يصل 

معدل وفيات يف قطعان املاشية أو الجاموس املصابة، إىل 100 يف املائة وهي األنواع األكرث تأثرا يف العادة.

رحلة عرب الزمن 

1948: مشاركة األطباء 
البيطريني من 22 دولة وإقليامً 

يف الندوة األوىل التي نظمتها 
منظمة األغذية والزراعة حول 

لقاحات الطاعون البقري.

1957: إجراء أبحاث بقيادة 
العامل والرت بلورايت تؤدي إىل 

تطوير لقاح غري مكلف وبسيط 
ويتحمل درجات الحرارة.

1962: حملة تلقيح من خالل 
مرشوع تدعمه منظمة الوحدة 

األفريقية )االتحاد األفريقي 
حاليا(.

1980-1982: تفيش املرض 
يف أفريقيا ونفوق ماليني 

الحيوانات، بعد توقف 
بعض الدول املتعاونة مع 

الربامج.

1987: إطالق حملة يف أرجاء 
أفريقيا ضد الطاعون البقري يف 

34 دولة.

1994: إطالق الربنامج العاملي 
للقضاء عىل الطاعون البقري 

من قبل منظمة األغذية 
والزراعة الجتثاث املرض بحلول 

عام 2010.

2001: تأكيد آخر حالة يف 
العامل مصابة بالطاعون البقري 

يف كينيا. 

2011: اإلعالن عن خلو العامل 
من الطاعون البقري. 



115 سنة منظمة األغذية والزراعة: 70

1

45

3

2

رسيالنكا 

1 و 3 طبيب بيطري 
يحمل عينة دم 
أخذت من بقرة 

للتأكد من عدم ظهور 
فريوس الطاعون 

البقري.

2 أنثى جاموس ترعى 
يف حظريتها يف املركز 

الوطني لتنمية  
الرثوة الحيوانية.

4 فني بيطري يفحص 
عينات دم املاشية 

يف املخترب للتأكد من 
خلوها من فريوس 

الطاعون البقري.

5 جهاز تتبع مستخدم 
لتتبع الحيوانات التي 

تم اختبارها ملرض 
الطاعون البقري.  
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كان  وبالتال�ي  والصحراوي�ة،  االس�توائية 
أكث�ر فعالي�ة يف أفريقي�ا والش�رق األدن�ى 

الوس�طى. وآس�يا 

التغلب عىل الفريوس 
األغذي�ة  منظم�ة  ق�ادت   ،1994 ع�ام  يف 
الس�تئصال  العامل�ي  الربنام�ج  والزراع�ة 
امل�رض  اجتث�اث  البق�ري به�دف  الطاع�ون 
حبل�ول ع�ام 2010 وحص�ل الربنام�ج عل�ى 
الدع�م م�ن الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة، 
وكان  احلي�وان  لصح�ة  العاملي�ة  واملنظم�ة 
الربنام�ج آلي�ة للتنس�يق الدول�ي م�ن أجل تعزي�ز جهود القض�اء على املرض 
والتحق�ق م�ن ذل�ك بدعم فين وبطريق�ة منتظمة ومتكامل�ة. وتكاتف اجلميع 
يف ش�بكة املخت�ربات ووح�دات عل�م األوبئ�ة وكذلك مراكز اخل�ربة املرجعية 
للمنظم�ة واخل�رباء وانضم�وا  إىل احلم�الت امليداني�ة حبث�ًا ع�ن الف�روس. 
وكان�ت خط�ط االس�تجابة الفورية حل�االت الطوارئ وبرام�ج الرصد الوطنية 

ضم�ن الركائ�ز الرئيس�ة للربنام�ج. 
ويش�ر إليه�ا ب�ول روس�يرت باملغام�رة، إذ اضط�ر إىل الس�فر ع�دة م�رات 
إىل أماك�ن نائي�ة وأن حي�ط الرح�ال ليخي�م عل�ى الطري�ق لي�اًل بع�د فيضان 
األنه�ار بعدم�ا علق�ت س�يارته يف الوح�ل، حي�ث يق�ول “عل�ى الرغ�م م�ن 
أنن�ا كن�ا نأم�ل دائما ب�أال جند حيوان�ات مصابة بالطاع�ون البقري، تطلب 
البح�ث عنه�ا اس�تخدام تقني�ات املراقب�ة احمل�ددة ميداني�ًا، وش�كل ذل�ك 
حتدي�ًا يف بع�ض األوق�ات. وعندم�ا وجدنا تل�ك احليوان�ات، كان علينا أن 

لقاح�اً يتحمل درج�ات احلرارة وغر مكلف 
وس�هل االس�تخدام، وحتقق م�ن فعاليته من 
خ�الل نظ�ام مراقب�ة اجل�ودة ضم�ن عمل�ه 
يف خمت�رب موجوج�ا، يف ضواح�ي نروب�ي. 
لوب�روث،  ج�وان  املنظم�ة،  خلب�ر  ووفق�اً 
كان�ت لربيطاني�ا – ال�يت اس�تعمرت كيني�ا 
يف ذل�ك الوق�ت – مصلح�ة قوي�ة يف مكافحة 
ه�ذا امل�رض ألنه أصاب ه�ذه املنطقة ومناطق 

أخ�رى مث�ل اهلن�د ومصر.
األفريقي�ة، مل متن�ع محل�ة  الق�ارة  ويف 
الق�رن  س�تينيات  يف  الطموح�ة  التطعي�م 

املاض�ي ع�دد كب�ر م�ن ال�دول م�ن التع�رض للم�رض بعدئذ، ول�ذا خفضت 
العدي�د م�ن احلكوم�ات م�ن  إج�راءات الوقاي�ة ومت إلغ�اء الربام�ج. ونظ�راً 
ألن�ه مل يك�ن ق�د مت القض�اء عل�ى الطاعون البق�ري بصورة تامة، ع�اد الوباء 
لينتق�م: إذ نفق�ت مالي�ني احليوان�ات يف مطل�ع مثانيني�ات الق�رن املاض�ي 
يف أفريقي�ا والش�رق األدن�ى وآس�يا. وق�درت اخلس�ائر يف نيجري�ا بنح�و 2 

ملي�ار دوالر أمريك�ي.
وللتع�ايف م�ن آث�ار ذل�ك الوب�اء، كان م�ن الض�روري إع�ادة صياغ�ة 
الت�زام سياس�ي ومال�ي وط�ين ودول�ي ق�وي لفه�م الوبائي�ات احمللي�ة 
وتقيي�م  والتطعي�م،  للتش�خيص  أفض�ل  أدوات  والمت�الك  للم�رض، 
نهاي�ة  ويف  واألس�واق.  والنق�ل  الربي�ة  احليوان�ات  عل�ى  املخاط�ر 
املتح�دة  الوالي�ات  يف  باحل�رارة  يتأث�ر  ال  لق�اح  تطوي�ر  مت  املط�اف، 
املناط�ق  يف  اجل�و  ح�رارة  لدرج�ات  مقاوم�ة  أكث�ر  وكان  األمريكي�ة، 
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مريو )كينيا(

الرئيس الكيني السابق مواي كيبايك ومسؤولني خالل حفل تنصيب متثال الجاموس يف منتزه 
مريو الوطني، احتفاالً بالقضاء عىل الطاعون البقري يف عام 2011 يف مكان تسجيل آخر 

حالة مصابة بالوباء يف عام 2001.

األثر األخري يف النظام البيئي الصومايل
إذا كان هناك مكان واحد يفرتض العلامء بأنه ميكن أن ميثل املصدر النهايئ

للطاعون البقري، فسيكون هو النظام البيئي الرعوي الصومايل الذي ميتد عرب 
جيبويت وكينيا والصومال وإثيوبيا. ففي سبتمرب/أيلول 2001، تم تأكيد وجود 
الفريوس هناك للمرة األخرية عىل كوكب األرض، يف الجاموس يف منتزه مريو 

الوطني بكينيا.
ويشري بونا ديوب، املدير اإلقليمي ملركز الطوارئ يف املنظمة لعمليات األمراض 
الحيوانية العابرة للحدود يف رشق أفريقيا والقرن األفريقي قائالً »متثل التحدي 
أيضاً يف ظهور الفريوس يف الحيوانات الربية«. ففي هذه البلدان، حيث تنتقل 

الحيوانات عرب الحدود دون مراقبة، انتقل الفريوس من خالل املناطق التي يقل 
فيها تركيز أنظمة الحجر البيطري. وعقب التفيش األخري للمرض ويف املراحل 

النهائية للقضاء عليه ، وجب إثبات اختفاء املرض وعدم وجوده. ويوضح ديوب 
بأنه »ال ميكن تحقيق ذلك من خالل التواجد يف املكتب«، إذ وجب عىل األطباء 

البيطريني وغريهم من املوظفني الفنيني الخروج إىل أماكن تواجد الحيوانات ألخذ 
عينات الدم من الحيوانات املستهدفة وإجراء الفحوصات املخربية املناسبة. وقد 

كان ذلك مرشوعاً عىل املستوى اإلقليمي تطلب تنسيقاً وثيقاً وتواصالً بني منظمة 
األغذية والزراعة ومختلف الرشكاء اآلخرين.

© توين كارومبا
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قائ�اًل “إن الش�عور باالحت�اد والثق�ة والتع�اون مع الدول اجمل�اورة ركيزة 
أساس�ية حملارب�ة ه�ذه األم�راض ش�ديدة التأث�ر”. وخالل تل�ك الفرتة، 
عمل�ت ال�دول جنب�ا إىل جن�ب م�ع جرانه�ا، ضمن ش�بكات املختربات 
ووح�دات عل�م األوبئ�ة، ومتك�ن األطب�اء البطري�ون والفني�ون م�ن تب�ادل 

املعلوم�ات وعق�د اجتماع�ات منتظمة ملس�اعدة بعضه�م البعض.
أم�ا اآلن وبع�د أن مت القض�اء عل�ى امل�رض، تش�مل عملي�ة ضم�ان ع�دم 
مع�اودة ظه�وره جم�دداً إج�راء ختفي�ض لع�دد املخت�ربات ال�يت خت�زن 
الف�روس أو تدم�ره أو االحتف�اظ ب�ه يف م�كان آم�ن، م�ن أج�ل القض�اء 
عل�ى خماط�ر تس�ربه. فف�ي ع�ام 2011 بل�غ ع�دد املخت�ربات ال�يت ختزن 
الف�روس 40 خمت�رباُ يف 32 دول�ة، وم�ن املتوق�ع ختفي�ض عدده�ا خ�الل 

الس�نوات املقبل�ة.

نتح�رك س�ريعاً«. ومل يك�ن ه�و أو زم�الؤه عل�ى عل�م مب�ا س�يجدونه. فعلى 
س�بيل املث�ال، وعل�ى الرغ�م م�ن أن�ه كان يف قري�ة نائي�ة يف اليم�ن للبحث 
ع�ن الطاع�ون البق�ري، فق�د ُطلب منه مس�اعدة الس�كان للقض�اء على مرض 

مح�ى ال�وادي املتصدع.
ومتث�ل عملي�ة إقن�اع الناس بأولوي�ة القضاء على الطاع�ون البقري عندما 
ال تك�ون آث�اره مرئي�ة ومواصل�ة تل�ك اجلهود إح�دى امله�ام الصعبة يف ذلك 
الوق�ت، وخاص�ة بع�د عام 2001، عندما مت تس�جيل آخ�ر حالة يف كينيا. 
وهك�ذا، ُبذل�ت جه�ود مضني�ة خ�الل العقد التال�ي، نظراً ألن�ه كان جيب 
إثب�ات اختف�اء ه�ذا امل�رض ب�ني احليوان�ات، األليف�ة والربي�ة. ويف ه�ذا 
الص�دد، يق�ول لوب�روث “كان ذل�ك مكلف�اً ج�دًا” ويتذكر كي�ف كان جيب 
ختصي�ص الطاق�ات وامل�وارد وااللتزام السياس�ي واألم�وال وكيف كان جيب 
إقن�اع ال�دول مبواصل�ة جهوده�ا، وال�يت كانت عل�ى أعتاب حتقي�ق حدثاً 

تارخيي�ا وه�و: القض�اء على الطاع�ون البقري.
الس�ابع  املؤمت�ر  خ�الل   ،2011 يونيو/حزي�ران   28 ويف  وأخ�رًا، 
والثالث�ني للمنظم�ة، ص�در بي�ان يبش�ر خبلو الع�امل من الطاع�ون البقري 
مل ينج�ح اجلن�س البش�ري يف القض�اء إال على مرض واحدفيما س�بق وهو 
م�رض اجل�دري يف عام 1980. ويعد الطاع�ون البقري أول مرٍض حيواني 
يت�م القض�اء علي�ه نهائي�اً ممه�دا الطري�ق للقض�اء عل�ى أم�راض أخ�رى. 
ويعتق�د وب�روث بأن�ه ق�د مت القضاء على أحد مس�ببات اجملاعة يف العامل 
م�ن عل�ى وج�ه األرض، ومتث�ل ال�درس املس�تفاد يف أن�ه ال يوج�د بل�د 
يس�تطيع مبف�رده مكافح�ة مثل ه�ذه التهديدات العاب�رة للحدود ويضيف 

روما 

لوحة من حفل اإلعالن عن 
خلو العامل من الطاعون 

البقري يف عام 2011، تقع 
عند املدخل الرئييس ملبنى 

منظمة األغذية والزراعة 
يف روما.

امتد الوباء من موريتانيا إىل 
 الفلبني، ومن السويد إىل 

جنوب أفريقيا

ي
سندرا بينيديت

© الي
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 املعاهدة الدولية بشأن 
املوارد النباتية الوراثية 

 من ميتلك البذور؟ هل متتلكها الدولة التي قامت بجمعها، أم الدولة التي تحتفظ بها 
 أم أنها تعد تراثاً عاملياً؟ تنظم املعاهدة الدولية بشأن املوارد النباتية الوراثية لألغذية والزراعة 
 طريقة الحفاظ عىل املوارد النباتية الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام واقتسام 

املنافع التي يتم الحصول عليها من جميع مكونات التنوع البيولوجي. 
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الصفحة السابقة 

كابول )أفغانستان( 

عينة من البذور املنتجة 
من قبل املخترب الوطني 

للبذور. وتعد عملية 
الحفاظ عليها ركيزة 

أساسية للحفاظ عىل 
التنوع الجيني للنباتات

عىل هذه الصفحة 

بوجمبورا )بوروندي( 

عملية تكاثر يف مخترب 
خاص للموز والبطاطس 

والبطاطا الحلوة 
والكسافا مستخدمة 

من قبل منظمة األغذية 
والزراعة.

ميك�ن أن يك�ون املنق�ذ عندم�االتنوع الوراثي 
م�ن  باحل�د  األم�ر  يتعل�ق 
اجل�وع. فلق�د كان كذل�ك خ�الل اجملاع�ة األوروبي�ة يف النص�ف األول 
م�ن الق�رن التاس�ع عش�ر، عندم�ا توفى ما يق�رب من مليوني ش�خص يف 
أيرلن�دا يف أعق�اب تدم�ر م�زارع البطاط�س بس�بب ن�وع م�ن الفطريات. 
ومت اكتش�اف اجلين�ات ال�يت تق�اوم امل�رض يف أمري�كا الالتيني�ة، منش�أ 

البطاط�س.
لق�د مت بن�اء ه�ذه القلع�ة الطبيعي�ة عل�ى امت�داد 000 10 س�نة م�ن 
الزراع�ة. وم�ع ذل�ك، ُفق�دت العدي�د من األن�واع النباتي�ة على م�ر العصور. 
ويقول خبر منظمة األغذية والزراعة الس�ابق، خوس�يه إس�كيناس-الكازار، 
وه�و أول م�ن ن�ادى بأهمي�ة املعاه�دة الدولية بش�أن امل�وارد النباتي�ة الوراثية 
غ�ر  م�ن احملاصي�ل  األصن�اف  آالف  اس�تبدال  »مت  والزراع�ة،  لألغذي�ة 

املتجانس�ة مبجموع�ة قليل�ة م�ن األصن�اف التجاري�ة املماثل�ة واملتجانس�ة«. 
ويع�د ذل�ك مش�كلة حقيقي�ة عندم�ا حيت�اج املزارع�ون والعلم�اء إىل تكيي�ف 
احملاصي�ل وفق�ًا آلث�ار التغرات يف املناخ أو األم�راض، دون أن يكون لديهم 

م�ا خيت�ارون م�ن بينه.
وق�د تضمن�ت مس�اعي التعامل مع هذه املش�كلة اكتس�اب اخل�ربة الفنية 
اهلام�ة يف مطل�ع س�بعينيات الق�رن املاضي، ولكن كل ما تبق�ى القيام به وما 
ب�دا أبس�ط األم�ور ولك�ن ثب�ت كون�ه أكثره�ا تعقي�داً ه�و تطبيق ه�ذه املعرفة 
الفني�ة. ويف ع�ام 1974، ُأسس�ت اهليئ�ة الدولي�ة للم�وارد الوراثي�ة النباتية 
)واملعروف�ة حالي�اً باس�م منظم�ة التن�وع البيولوج�ي الدولي�ة(، وه�ي برنام�ج 
بتموي�ل إض�ايف م�ن ال�دول األعض�اء يف منظمة األغذي�ة والزراع�ة أوكلت إليه 
مهم�ة جتمي�ع األصن�اف وتعزي�ز بن�وك اجلين�ات أي األماك�ن يت�م فيه�ا 
احلف�اظ عل�ى التن�وع اجلي�ين حملص�ول واحد أو أكث�ر واألن�واع الربية ذات 

الصل�ة واالحتف�اظ بالب�ذور يف درج�ات ح�رارة منخفضة.
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البذور: تراث عاملي أم سلعة؟ 
ي�رى الس�يد إس�كيناس ب�أن طريق�ة مجع الب�ذور ومجيع أن�واع األصول 

الوراثي�ة ب�دأت يف خلق توترات نظ�راً ألنه كان يتم االحتفاظ 
به�ا يف أماك�ن لي�س يف مق�دور مجي�ع دول الع�امل الوص�ول 
إليه�ا. ويتذك�ر مق�رتح أس�بانيا يف مؤمت�ر منظم�ة األغذي�ة 

حي�ث   ،1979 ع�ام  والزراع�ة 
الع�ام،  ذل�ك  يف  املؤمت�ر  ترأس�ت 
بطل�ب إق�رار اتف�اق دول�ي وإنش�اء 
بن�ك للجين�ات وذلك للم�رة األوىل. 
الق�ى  ال�ذي  االق�رتاح  ي�ؤد  ومل 
استحس�ان العدي�د م�ن البل�دان مبا 
فيها اهلند إىل مش�روع قرار بس�بب 

ضغ�وط سياس�ية خمتلف�ة. 
ووجه�ت الدول النامي�ة أصابع 
االته�ام إىل ال�دول األكث�ر تقدم�ًا، 
وأش�اروا إىل أن�ه م�ن غ�ر املنص�ف 
متع�ددة  الش�ركات  تس�تغل  أن 
اجلنس�يات تن�وع امل�وارد الوراثي�ة 
بص�ورة  عليه�ا  العث�ور  يت�م  ال�يت 
االس�توائية  املناط�ق  يف  أساس�ية 
وش�به االس�توائية، يف ح�ني حُت�رم 
تل�ك  م�ن  نفس�ها  النامي�ة  ال�دول 
منظم�ة  مؤمت�ر  وخ�الل  املناف�ع. 
 ،1981 ع�ام  والزراع�ة  األغذي�ة 
أعرب�ت ال�دول النامي�ة ع�ن قلقه�ا 
إزاء أس�ئلة، م�ن قبي�ل: م�ن الذي 
البن�وك  يف  املودع�ة  امل�واد  ميتل�ك 

قانون�َا؟ ه�ل ه�و البل�د ال�ذي مجع�ت منه أم البل�د الذي خُت�زن فيه أم 
أنه�ا ت�راث عامل�ي؟ 

ومل ت�رض ال�دول النامي�ة ب�أن تعود ملكي�ة املواد للبل�دان اليت ختزنها، 
بغ�ض النظ�ر ع�ن مصدره�ا، م�ع العلم بأن الواق�ع يتمثل يف أن ه�ذه املادة، 
ال�يت مت مجعه�ا باس�تخدام األم�وال الدولي�ة، مت اس�تخدامها ودراس�تها يف 
البل�دان ذات الق�درات الفني�ة واالقتصادي�ة األك�رب. وكان�ت النتيج�ة أن 
غره�ا م�ن ال�دول كان عليه�ا أن تدف�ع حق�وق امللكي�ة الفكري�ة لألصن�اف 

املس�جلة. اجلديدة 
وعل�ى الرغ�م م�ن بع�ض املعارض�ة، مت�ت املوافق�ة يف ع�ام 1983 على 
التعه�د الدول�ي بش�أن امل�وارد النباتي�ة الوراثي�ة لألغذي�ة والزراع�ة، وهي 
وثيق�ة غ�ر ملزم�ة أبدت مث�ان دول حتفظات بش�أنها يف البداية. ويف تلك 

الس�نة، ش�هد مؤمتر منظم�ة األغذية 
إذ  س�اخنة،  مناقش�ات  والزراع�ة 
دخ�ل املفاوض�ون يف خ�الف بش�أن 
تش�كيل اللجن�ة اليت ستش�رف على 
املش�روع ال�ذي مت�ت املوافق�ة علي�ه 
يف عملي�ة تصوي�ت تارخيي�ة حافل�ة 

باملفاج�آت.  

مفاوضات ال نهاية لها
اس�تمرار  التالي�ة  الس�نوات  ش�هدت 
ال�دول  إقن�اع  به�دف  املفاوض�ات 
بتغي�ر  التحفظ�ات  ذات  الثماني�ة 
موقفه�ا. وخ�الل تل�ك الف�رتة، انعقد 
الرمسي�ة  االجتماع�ات  م�ن  ع�دد 
املمثل�ني  إلعط�اء  الرمسي�ة  وغ�ر 
جانب�اً.  خالفاته�م  لتنحي�ة  فرص�ة 
ومت تعوي�ض حق�وق مرب�ي النبات�ات 
الفكري�ة  امللكي�ة  )نس�خة مرن�ة م�ن 
م�ن  التجاري�ة(  األصن�اف  ملنتج�ي 
خ�الل االع�رتاف حبق�وق املزارع�ني 
)لكونه�م األوصي�اء على التن�وع البيولوجي املوضوع حت�ت تصرف املربني(. 
وباإلضاف�ة إىل تقدي�م تفس�ر جدي�د لل�رتاث العامل�ي يتواف�ق م�ع س�يادة 
ال�دول، مت وض�ع النظ�ام العامل�ي للم�وارد الوراثي�ة النباتي�ة وكذلك مت وضع 
نظ�ام متع�دد األط�راف وال�ذي، وفق�ا للن�ص، جي�ب أن يتس�م »بالفعالي�ة 
والكف�اءة والش�فافية لتيس�ر احلصول عل�ى املوارد النباتي�ة الوراثية لألغذية 
والزراع�ة، ولالقتس�ام الع�ادل واملتكاف�ئ للمنافع الناجتة عن اس�تخدام هذه 

املتب�ادل«. والتعزي�ز  التكام�ل  امل�وارد، عل�ى أس�اس 
وأدت عملي�ة وض�ع نظ�ام ع�ادل ومتكافئ  إىل التوص�ل إىل االتفاق حول 
املعاه�دة بع�د عقدي�ن م�ن الزمن. ويف الوقت نفس�ه، مت تناول مس�ألة التنوع 
البيولوج�ي يف حمفل�ني خ�ارج منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة: االحت�اد الدولي 

 تعرتف املعاهدة 
حبقوق املزارعن 
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للحف�اظ عل�ى الطبيع�ة وبرنامج األم�م املتحدة للبيئ�ة. وعاودت نفس 
اخلالف�ات الظه�ور، لي�س فقط فيم�ا يتعلق بالنبات�ات املزروعة ولكن 

فيم�ا يتعلق باألن�واع الربية كذلك. 
وأب�دت ال�دول القل�ق بش�أن اآلث�ار احملتمل�ة لتضم�ني التن�وع 
البيولوج�ي يف اتف�اق جدي�د. ويف ه�ذا اإلطار يقول الس�يد إس�كيناس 
»مت إي�الء املعامل�ة نفس�ها إىل الفيل�ة والقم�ح. ف�إذا مت اعتمادها بهذا 
الش�كل، كان جي�ب عل�ى كل بل�د التف�اوض بش�أن اتفاق�ات ثنائية 
م�ع أي بل�د يت�م احلص�ول من�ه عل�ى األصن�اف، م�ا ميث�ل كارث�ة 
يف  املخت�ارة  الصيغ�ة  متثل�ت  وهك�ذا،  الزراع�ة.«  لقط�اع  بالنس�بة 
النهاي�ة يف اتفاقي�ة ري�و بش�أن التن�وع البيولوج�ي ال�يت مت إقراره�ا 
يف ع�ام 1992، إىل جان�ب ثالث�ة ق�رارات، وتضم�ن الق�رار الثال�ث 
توصي�ات ب�أن تق�وم منظم�ة األغذي�ة والزراعة بإع�ادة التفاوض حول 
التعه�د الدول�ي بش�أن امل�وارد النباتي�ة الوراثي�ة لألغذي�ة والزراع�ة 
وحتويله�ا إىل اتفاقي�ة ملزم�ة متع�ددة األط�راف تتوافق م�ع االتفاقية 
املعتم�دة. وبع�د مفاوض�ات طويل�ة، دخل�ت املعاهدة حي�ز التنفيذ يف 

ع�ام 2001.

 مرشوع حديقة البطاطس، 
كوزكو، بريو بتمويل من منظمة 

 األغذية والزراعة من خالل 
صندوق املعاهدة لتقاسم األرباح

 املحاصيل الرئيسة 
إلمدادات الطاقة الغذائية

يُقدر بأن 30 
نوعاً فقط من 
املحاصيل توفر 

95 يف املائة 
من احتياجات 

الناس من الطاقة 
الغذائية، ومنها 
أربعة محاصيل 

وهي: األرز 
والقمح والذرة 

والبطاطس، توفر 
أكرث من 60 يف 

املائة. ويتم زراعة 
أو حصاد أكرث 

من 000 7 نوعاً 
ألغراض األغذية.

 الزيوت 
 النباتية األخرى

%6 

 زيت 
 الصويا

%3

 السكر
%9

 البطاطس
%2

البطاطا 
 الحلوة

%2

حبوب الدخن 
 والذرة الرفيعة

%4
 الذرة

%7

 األرز
%26

 الحبوب
%23

 مواد أخرى
%18
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األخ�رى تتمث�ل يف متوي�ل مش�اريع يف ال�دول النامي�ة به�دف تنفي�ذ 
املعاه�دة. ويوض�ح األم�ني احلال�ي للمعاه�دة، الدكت�ور ش�اكيل بهات�ي 
أن�ه »م�ن ع�ام 2010 إىل ع�ام 2015، وفرن�ا أكث�ر م�ن 20 ملي�ون 
بل�دا«.   65 يف  م�زارع   50  000 م�ن  أكث�ر  ملس�اعدة  أمريكي�ًا  دوالراً 
ويق�ر  إس�كيناس بوج�ود حاج�ة لتحقي�ق املزي�د م�ن التق�دم للتوص�ل 
إىل اتفاق�ات مماثل�ة تنظ�م امل�وارد الوراثي�ة الزراعي�ة األخ�رى مث�ل 
يف  تض�ارب  وج�ود  اس�تمرار  م�ن  الرغ�م  وعل�ى  املزرع�ة.  حيوان�ات 
املص�احل ب�ني أولئ�ك الذي�ن يعط�ون األولوي�ة للملكي�ة الفكري�ة وأولئ�ك 
الذي�ن يدافع�ون ع�ن حق�وق املزارع�ني، يعتق�د إس�كيناس ب�أن ميك�ن 
الوص�ول إىل ح�ل وس�ط بش�أن وجه�ات النظر عل�ى النحو ال�ذي تربزه 

املعاه�دة املعم�ول به�ا حالي�ا.

معيار معتمد من  135 دولة
يق�ول إس�كيناس بع�د م�رور  14 عام�ًا عل�ى املعاه�دة التارخيي�ة  - 
وال�يت تعت�رب أول آلي�ة عاملي�ة تدخل حي�ز التنفيذ حلماي�ة وتبادل هذه 
الب�ذور وامل�واد الوراثي�ة األخ�رى على ق�دم املس�اواة ، »أدت إىل تعزيز 

الوع�ي العامل�ي لقيم�ة التن�وع البيولوج�ي الزراعي«. 
وتش�جع املعاه�دة، وال�يت صادقت عليها 135 دول�ة، على احلفاظ 
عل�ى امل�وارد النباتي�ة الوراثية لألغذي�ة والزراعة واستكش�افها ومجعها 
وتوصيفه�ا وتقييمه�ا وتوثيقه�ا ضم�ن بيئتها ويف أماك�ن أخرى، وكذلك 
اس�تخدامها املس�تدام والتقاس�م الع�ادل ملنافعه�ا. وق�د تعه�دت ال�دول 
املوقع�ة عل�ى اعتم�اد املعاه�دة والتعاون بش�أنها على املس�توى الدولي. 
ويت�م تطبي�ق نظ�ام متع�دد األط�راف للوص�ول إىل قائم�ة تض�م 64 
م�ن احملاصي�ل واألن�واع وتقاس�م منافعه�ا ويت�م حتدي�د القائم�ة وفق�اً 
ألهميته�ا لألم�ن الغذائ�ي واالعتم�اد املتب�ادل ب�ني ال�دول. ومل يع�د 
لزام�ا عل�ى ال�دول التف�اوض ح�ول اآلالف م�ن االتفاقي�ات الثنائي�ة يف 
ه�ذه احل�االت. وم�ن خالل تبس�يط اإلج�راءات، ازدادت نس�بة تبادل 
الب�ذور. وخ�الل الف�رتة ب�ني 2007 و2015، وف�رت املعاهدة 000 35 

عملي�ة نق�ل بذور يف مجي�ع أحناء العامل 
ألكث�ر م�ن 2.5 ملي�ون عينة. 

يضي�ف  و
ب�أن  إس�كيناس 
املزاي�ا  إح�دى 
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مت فقدان حوالي 75٪ من التنوع 
اجليين لصاحل أصناف مرتفعة 

األداء وموحدة وراثياً.

املناطق ذات التنوع الجيني 
الكبري: حوض األمازون وأمريكا 

الوسطى. 

مجموعات رئيسة خارج املوقع 
)خارج بيئتها الطبيعية(: 

الربازيل وكوستاريكا وترينيداد 
وتوباغو وفنزويال.

الدول الرئيسة املنتجة: الربازيل 
وساحل العاج وغانا وإندونيسيا 

ونيجرييا. 

الدول املستهلكة الكربى: 
فرنسا وأملانيا واليابان وروسيا 

والواليات املتحدة. 

الدول الرئيسة املصدرة: 
بلجيكا وأملانيا وماليزيا وهولندا 

والواليات املتحدة األمريكية. 

أنشطة الزراعة والبحوث 
الرئيسة: الربازيل وكوستاريكا 

وساحل العاج وغانا وبابوا نيو 
غينيا وترينيداد وتوباغو.

 االعتامد املتبادل يف املوارد 
الوراثية للكاكاو 

ترتابط الدول بشكل أسايس عندما يتعلق األمر
باملوارد النباتية الوراثية. ففي حالة الكاكاو، تنص املعاهدة 

عىل الوصول املستمر لهذه املوارد والتقاسم العادل 
واملتكافئ للمنافع الناتجة عن استخدامها، ليس فقط بني 
مراكز البيع واالستهالك التي تقع يف املقام األول يف الدول 
املتقدمة يف نصف الكرة الشاميل، بل ويف دول املنشأ أيضاً.

122FAO 70 YEARS



123 سنة منظمة األغذية والزراعة: 70

سفالبارد )الرنويج(.

الصورة أعاله: مدخل يف الثلج إىل قبو سفالبارد العاملي للبذور الذي 
يحتوي عىل أكرث من 000 860 عينة من جميع دول العامل تقريباً. الصور 
أدناه، من اليمني إىل اليسار: رفوف تحوي صناديق حيث يتم االحتفاظ 
بالبذور داخل سفالبارد؛ إيداع بذور من الهند يف سفالبارد. نفق تحت 

األرض داخل قبو البذور.

أكرب بنك للبذور 
يف العامل يف املحيط 

املتجمد الشاميل.

باب وسط الثلوج. هذا كل
ما ميكن أن تراه يف هذا املشهد 

الجليدي بالقرب من القطب 
الشاميل. ال ميكن ألي شخص 

أن يتخيل بأنه يوجد يف أرخبيل 
سفالبارد تحت الجليد ما ميكن 

اعتباره أصل كل النباتات. ولكن 
من خالل الباب، ترى قبو ضخم 

منحوت يف الجبال. مرحبا بكم يف 
أكرب بنك للبذور يف العامل.

هذا املوقع الذي مل يغادره الطقس 
البارد قط منذ اعتامد املعاهدة 

الدولية للمنظمة يف عام 2008، ويقع 
عىل األرايض الرنويجية، تم اختياره 

الستقراره الجيولوجي والسيايس 
ومتتعه بوسائل النقل الجيدة. وميكن 

للموقع استيعاب 3 ماليني صنف 
مختلف من املحاصيل. ويحتوي يف 
الوقت الحارض عىل أكرث من 000 

860 عينة من 000 4 محصول من 
جميع دول العامل تقريباً، من املواد 

الغذائية األساسية مثل الذرة واألرز، 
ومحاصيل أخرى مثل الفاصوليا 

والخس، ويتم الحفاظ عىل كافة هذه 
املواد الوراثية بشكل آمن يف هذا 
املوقع بغض النظر عن احتامالت 

انقراضها يف موطنها األصيل. ويقول 

منسق بنك البذور السابق روالن 
فون بومثر »من املهم جدا أن يكون 

لدينا النسخ االحتياطية يف موقع آخر 
لحامية املواد من أجل املستقبل«. 
يجب عىل البذور السفر يف رحلة 
طويلة قبل وصولها إىل سفالبارد، 

إذ يجب عىل الدولة أو بنك البذور 
التوقيع أوالً عىل اتفاقية مع الرنويج 

إليداع املوارد النباتية الوراثية. 
ويفتح البنك الرنويجي أبوابه 

الستقبال البذور الجديدة ثالث 
مرات يف السنة. وتوضح البنوك يف 

الدول األخرى( مقدماً البذور املقرر 
إرسالها )هناك ما مجموعه 1750 
بنكاً يف العامل(. وتصل املواد أوالً 

إىل أوسلو ثم يتم نقلها إىل الجزر. 
ويتم فحص الصناديق هناك لتأكيد 

محتوياتها ويتم تسجيلها مبجرد 
دخولها الغرفة وتوصيفها وتخزينها. 

ويتم إضافة املعلومات املرافقة 
إىل قاعدة بيانات عامة ومنذ ذلك 

الحني، ال يتم اسرتداد البذور إال 
بواسطة الدول التي قامت بإرسالها، 

ألنها تظل ملكية لهذه الدولة. 
ويرى فون بومثر، بأن إحدى 

املساهامت »البطولية« متت عىل 
يد موظفي بنك الجينات يف منطقة 

حلب )سوريا(. فعىل الرغم من 
الحرب، متكنوا من استخراج حوايل 

90 يف املائة من املواد املخزنة هناك، 
وإرسالها إىل سفالبارد. ويضيف 
»نحن عىل استعداد لردها مرة 

أخرى مبجرد طلبهم لها«.

صيل
ىل تنوع املحا

ي للمحافظة ع
صندوق العامل

© كاري فاولر/ماري تيفري/ال
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ُع�رف نظ�ام محاية املس�تهلك من�ذ العص�ور القدمية، إذ حدد اآلش�وريون 
األوزان ومكايي�ل احلب�وب واس�تخدم املصري�ون خمطوط�ات لرتمي�ز بع�ض 
األطعم�ة وفح�ص اإلغري�ق الب�رة والنبي�ذ للتأك�د من ج�ودة حالته�ا، ووضع 
الروم�ان نظ�ام ملن�ع الغ�ش وس�حب املنتج�ات ذات النوعي�ة الرديئ�ة. أم�ا يف 
الوق�ت الراه�ن، فهناك موضوع�ات أخرى يتم تناوهلا، تتن�وع بني املضافات 
الغذائي�ة وبقاي�ا املبي�دات ومن�ع التل�وث امليكروبيولوج�ي والكيميائ�ي وتقييم 
س�المة املمارس�ات احلديث�ة وغ�ر التقليدي�ة يف بع�ض األحي�ان مث�ل تعدي�ل 

األطعم�ة وراثي�اً أو اس�تخدام اهلرمون�ات يف إنت�اج األغذي�ة احليوانية. 
وم�ع ذل�ك، ال ت�زال األه�داف العام�ة حلماي�ة صحة املس�تهلكني وضمان 
تطبي�ق املمارس�ات العادل�ة يف جت�ارة األغذي�ة كم�ا ه�ي. وتعد تل�ك األهداف 

الرس�الة الرئيس�ة هليئ�ة الدس�تور الغذائي منذ ع�ام 1963. 
وتع�د هيئ�ة الدس�تور الغذائ�ي، اليت اش�رتكت منظمة األغذي�ة والزراعة 
ومنظم�ة الصح�ة العاملي�ة يف تأسيس�ها، اجله�ة الدولي�ة األكث�ر أهمي�ة يف 

جم�ال املواصف�ات الغذائي�ة. ويق�ول أم�ني اهليئة، الس�يد ت�وم هايالندت، 
»إن مواءم�ة املعاي�ر ه�ي فكرة قدمية ج�دًا، ولكن مل يب�دأ تنفيذها عاملياً إال 
م�ع وض�ع الدس�تور الغذائ�ي«. فبع�د احلرب العاملي�ة الثانية، تزاي�د اهتمام 
اجملتم�ع الدول�ي بتج�ارة األغذية الدولية، إال أن تع�ارض أو غياب املعاير 
أع�اق تق�دم ه�ذه التج�ارة. وكان م�ن الصع�ب ضم�ان س�المة األغذي�ة دون 
وج�ود معاي�ر مرجعي�ة دولي�ة، األم�ر ال�ذي أثب�ت احلاج�ة لوض�ع معاير 
منس�قة دولي�اً للتعام�ل مع س�المة األغذي�ة واملمارس�ات التجاري�ة العادلة، 
وه�ي االحتياج�ات ال�يت مت تلبيته�ا م�ن خ�الل تأس�يس هيئ�ة الدس�تور 

الغذائي.
التكنولوجي�ا  بفض�ل  العملي�ة  ه�ذه  يف  أساس�يا  دورا  العل�م  مث�ل  وق�د 
واالكتش�افات احلديث�ة. وتس�تند مجي�ع بن�ود دس�تور س�المة األغذي�ة عل�ى 
املش�ورة العلمي�ة ال�يت تقدمه�ا جه�ات اخلرباء املس�تقلة حتت رعاي�ة منظمة 
األغذي�ة والزراع�ة ومنظم�ة الصح�ة العاملي�ة. ويف الواق�ع، مثل�ت احلاج�ة 

الدستور الغذائي
ساهم الدستور الغذايئ، بعد أكرث من نصف قرن عىل وجوده، يف حامية صحة املستهلكني 

وضامن تطبيق املامرسات العادلة يف تجارة األغذية العاملية. وقد عمل هذا املرشوع الناجح 
واملشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية عىل إزالة الحواجز من تجارة 

األغذية العاملية مع ضامن أمن الغذاء.
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أغادير )املغرب( 
ترصيص زجاجات زيت 
الزيتون يف سوبر ماركت. 
ينص الدستور الغذايئ عىل 
معايري تضمن سالمة األغذية 
يف جميع مراحل سلسلة 
القيمة، مبا يف ذلك التوزيع.

للتحك�م يف امل�واد املضافة، اليت تزايد اس�تخدامها يف صناعة املواد الغذائية يف 
مخس�ينيات الق�رن املاض�ي القوة الدافعة للمؤمتر الذي نتج عنه تش�كيل جلنة 
اخل�رباء املش�رتكة ب�ني منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة ومنظم�ة الصح�ة العاملي�ة 
املعني�ة بامل�واد املضاف�ة إىل األغذي�ة، وال�يت  تع�د منوذج�ًا جله�ات اخل�رباء 

املماثلة. األخ�رى 
وميك�ن للمس�تهلكني يف الوق�ت الراه�ن ب�ل وينبغ�ي أن يكون�وا عل�ى علم 
ت�ام بش�أن س�المة اإلم�دادات الغذائي�ة. وينظ�م املس�تهلكون أنفس�هم بص�ورة 
جي�دة يف العدي�د م�ن ال�دول ويضغط�ون على حكوماته�م. وتش�ارك املنظمات 

غ�ر احلكومي�ة الدولي�ة أيض�ا يف عم�ل الدس�تور الغذائي. 

معايري منسقة عاملية للصالح العام 
يتك�ون الدس�تور الغذائ�ي حالي�ا م�ن أكثر م�ن 300 بند، مبا يف ذل�ك املعاير 
العام�ة ال�يت تنطب�ق على مجيع امل�واد الغذائية واملعاي�ر اخلاصة اليت تنطبق 

عل�ى األطعم�ة الفردية، فضال ع�ن اآلالف من احلدود العددي�ة للمواد املضافة 
إىل األغذي�ة وامللوثات وبقايا املبي�دات والعقاقر البيطرية. 

وتنظ�م معاي�ر الدس�تور واملب�اديء التوجيهي�ة وقواعد املمارس�ات ومجيع 
العناص�ر ال�يت ميك�ن أن تؤث�ر على س�المة أو نوعية طعامنا، س�واء كان مثرة 
فاكه�ة طبيعي�ة أو م�ادة غذائي�ة مصنع�ة ومعق�دة. وتع�د مواصف�ات الدس�تور 
الغذائ�ي مناف�ع عاملي�ة عام�ة ولذل�ك فهي متاح�ة جمانا للجميع عل�ى املوقع 
اإللكرتون�ي هليئ�ة الدس�تور الغذائ�ي، إىل جان�ب معلوم�ات ح�ول كيفي�ة 

وضعها. 
وعندم�ا تق�ر اهليئ�ة معي�اراً جدي�دًا، فإنها توص�ي احلكوم�ات بتطبيقه، 
إذ ال يك�ون إلزامي�ا إال عندم�ا تطبق�ه احلكوم�ة. ويقول هايالن�دت »ال متتلك 
بع�ض ال�دول س�وى قوان�ني حم�دودة فيم�ا يتعل�ق بالغ�ذاء أو م�وارد حمدودة 
لس�ن ه�ذه القوان�ني. ولذلك يقوم�ون بإقرار ما نص�دره بصورة مباش�رة«. بينما 

يك�ون الوض�ع خمتلف�اً يف مناط�ق ودول مث�ل دول االحت�اد األوروب�ي أو 
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الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة: إذ ق�د تتطاب�ق أو ال 
تتطاب�ق تش�ريعاتها م�ع معاي�ر هيئ�ة الدس�تور 

مستش�هداً  املس�ؤول  ويضي�ف  الغذائ�ي. 
الغذائ�ي  النظ�ام  يف  االختالف�ات  عل�ى 
بعينه�ا  البقاي�ا  لبع�ض  التع�رض  أو 
»تعت�رب معاي�ر س�المة األغذية ال�واردة 
ضم�ن  مرجعي�ة  معاي�ر  الدس�تور  يف 
اتف�اق الصح�ة والصح�ة النباتي�ة ملنظمة 

التج�ارة العاملي�ة، وإذا كان�ت ال�دول تريد 
اس�تخدام معاي�ر أكث�ر صرامة من تل�ك الواردة 

يف الدس�تور، جيب عليهم تقديم أس�باب وتربيرات 
علمي�ة«. 

وتتب�ع هيئ�ة الدس�تور عن�د وض�ع معايره�ا من�وذج حتلي�ل 
خماط�ر يتأل�ف م�ن ثالث�ة عناص�ر ه�ي: تقيي�م املخاط�ر وإدارة املخاطر 

واإلب�الغ ع�ن املخاط�ر. ويع�د تقييم املخاطر مبثابة العل�م الذي حيدد موعد 
إمكاني�ة نش�وء املش�اكل - تقيي�م األث�ر الذي يك�ون ملادة معين�ة برتكيزات 
خمتلف�ة وتقيي�م نس�بة التع�رض هل�ا م�ن الغ�ذاء. وتتضم�ن إدارة املخاط�ر 
اخت�اذ الق�رارات أي م�ا جي�ب القي�ام ب�ه عن�د االس�تجابة للمخاطر اليت 
مت تقييمه�ا - مث�ل، وض�ع ح�د أقصى أو تقديم إرش�ادات للمنتجني حول 
كيفي�ة تقلي�ل التل�وث. بينم�ا يعد اإلبالغ ع�ن املخاطر ض�رورة قيام مجيع 
األط�راف، مب�ا يف ذل�ك املس�تهلكني، مبعرفة تلك املخاطر ومناقش�ة األمور 

بش�كل كام�ل وصريح.
ويف ح�ني يع�د تقيي�م املخاط�ر إج�راء علم�ي حبت، فعندم�ا يتعلق 
األم�ر ب�إدارة املخاط�ر، يت�م وض�ع العدي�د م�ن العوامل األخ�رى بعني 
االعتب�ار، مث�ل تواف�ر امل�واد الغذائي�ة وأس�عارها. وم�ع ذل�ك، يظ�ل 
ه�دف اللجن�ة حتقي�ق الت�وازن ب�ني محاي�ة صح�ة اإلنس�ان وتس�هيل 

التجارة.
ويش�جع هايالن�دت عل�ى أن يت�م التعام�ل م�ع عملي�ة اإلب�الغ عن 
املخاط�ر للمس�تهلكني عل�ى حمم�ل اجل�د، خاص�ة عندم�ا حيتم�ل أن 
ت�ؤدى خماط�ر س�المة األغذي�ة إىل امل�رض أو الوفاة. وينبغ�ي أن تكون 
املعلوم�ات املقدم�ة حقيقي�ة وصحيحة وأن تتضمن األوج�ه املعروفة عن 
املخاط�ر وغ�ر املعروف�ة أيض�ا، وكذل�ك اإلج�راءات املتخ�ذة م�ن أجل 
حله�ا. وبينم�ا ق�د تلج�أ الس�لطات إىل إخف�اء املعلوم�ات أو الكش�ف 
عنه�ا بطريق�ة غ�ر صحيح�ة م�ن أجل عدم نش�ر الذعر بني الس�كان، 
ق�د يأت�ي ه�ذا النه�ج بنتائج عكس�ية يف ظ�ل جمتمع املعلوم�ات اليوم. 
ويف ه�ذا اإلط�ار، يق�ول أم�ني اهليئة »ق�د يكون من األفض�ل أحيانا أن 
نع�رتف بع�دم معرفتن�ا، ب�دال من أن نق�ول أمراً غر صحي�ح ثم نضطر 
إىل تصحيح�ه ث�م حماول�ة اس�تعادة ثق�ة املس�تهلكني، وال�ذي يعد أمر 

صع�ب املنال«.

مسؤولية مشرتكة من قبل الجميع
أس�همت عومل�ة التج�ارة يف تنوي�ع األطعم�ة املتاح�ة لن�ا م�ن مجي�ع أحناء 
الع�امل. وم�ع ه�ذا، جي�ب أن تك�ون األطعم�ة، س�واء كان�ت مس�توردة أو 
منتج�ة حملي�ًا، يف حالة مناس�بة لالس�تهالك البش�ري. ويب�ني هايالندت 
ب�أن الدس�تور الغذائ�ي أصبح مرجع�اً عاملياً ميكن تبادله ب�ني الدول و أدى 

أيض�ا يف كث�ر م�ن احل�االت إىل حتس�ني اإلنت�اج احمللي.
وي�رى أم�ني هيئ�ة الدس�تور الغذائ�ي ب�أن معاي�ر الدس�تور الغذائ�ي 
»ش�املة بدرج�ة كب�رة يف معاجل�ة قضاي�ا س�المة األغذية الرئيس�ة«. ومن 
األنظم�ة ال�يت يستش�هد بنجاحه�ا اخل�اص، نظ�ام حتليل املخاط�ر ونقاط 
املراقب�ة احلرج�ة ال�ذي يضم�ن النظاف�ة يف مجي�ع مراح�ل عملي�ة اإلنت�اج 
الغذائ�ي. وق�د مت تطوي�ره يف األص�ل بواس�طة وكال�ة ناس�ا للحف�اظ عل�ى 
س�المة أطعم�ة رواد الفض�اء ولك�ن س�رعان م�ا اعتمدت�ه احلكوم�ات عل�ى 

مس�توى الع�امل م�ن خ�الل الدس�تور الغذائ�ي.
 ويؤك�د األم�ني أن املس�ؤولية ح�ول س�المة األغذي�ة يتحمله�ا إىل ح�د 
كب�ر مجي�ع األط�راف، م�ن املنت�ج إىل املس�تهلك. وحي�ذر بأن�ه حتى وإن 
كان الطع�ام يص�ل بأم�ان إىل مطب�خ املس�تهلك، ق�د »يدم�ر خط�أ واح�د 
كل اجله�ود ال�يت بذل�ت م�ن قب�ل«. لذل�ك، يدع�و إىل تعزي�ز التوعي�ة 
بس�المة األغذي�ة يف امل�دارس، إذ يق�ول » تنش�أ العدي�د م�ن األزمات ليس 
بس�بب أم�ر م�ا حي�دث عل�ى امتداد سلس�لة اإلنت�اج، بل يف يد املس�تهلك 
النهائ�ي، عندم�ا يفتق�ر إىل املعرف�ة ح�ول م�ا جي�ب القي�ام ب�ه«. وترتبص 

الدستور الغذائي 
جمموعة من 

املعاير واملباديء 
التوجيهية وقواعد 

املمارسة الدولية 
لضمان طعام آمن 

وجيد للجميع
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الفروس�ات والبكتري�ا منتظ�رة ذل�ك الوقت، إذ ميكنها أن تس�بب مبرض 
بس�يط مث�ل اإلس�هال أو م�ا ميك�ن أن يص�ل إىل امل�وت.

املراجعة الدامئة للدستور
تعك�ف اهليئ�ة عل�ى تول�ي زم�ام املب�ادرة، ولك�ن ت�ؤدي احل�وادث 
املتعلق�ة بس�المة الغ�ذاء يف كث�ر م�ن األحي�ان إىل إج�راء دراس�ة 
قل�ق  أدى  املث�ال،  س�بيل  فعل�ى  بالكام�ل.  للنط�اق  مس�تفيضة 
املاض�ي م�ن  الق�رن  التاس�ع م�ن  العق�د  املس�تهلكني يف تس�عينيات 
ورم الدم�اغ األس�فنجي ال�ذي يصي�ب البق�ر، املع�روف أيض�ا باس�م 
»م�رض جن�ون البق�ر«، إىل دراس�ة مس�ألة س�المة العل�ف احليوان�ي 

الغ�ذاء. إلنت�اج  املخصص�ة  للحيوان�ات 
وي�رى هايالن�دت ب�أن التحدي�ات الناش�ئة تش�مل مقاوم�ة بع�ض 
امليكروب�ات للمض�ادات احليوي�ة املس�تخدمة للبش�ر واحليوانات على 
ح�د س�واء. وتتزاي�د مقاوم�ة البكتري�ا ومل يع�د لدين�ا ع�الج مناس�ب 
احليوي�ة،  التكنولوجي�ا  يف  التط�ور  ويتواص�ل  معين�ة.  اللتهاب�ات 
وهك�ذا س�تتواصل املناقش�ات ح�ول الدس�تور عن�د الض�رورة. ويت�م 
تطبي�ق تكنولوجي�ا النان�و بالفع�ل عل�ى األطعم�ة وقد تؤدي إىل نش�وء 
حتدي�ات ينبغ�ي أن يتناوهل�ا الدس�تور. كم�ا يتواص�ل ظه�ور امل�واد 
املضاف�ة اجلدي�دة واملبي�دات احلش�رية واألدوي�ة البيطري�ة يف الس�وق 
ويت�م اكتش�اف ملوث�ات مل تك�ن معروف�ة يف الس�ابق. وم�ع حتس�ن 
ط�رق التحلي�ل، ميك�ن الكش�ف ع�ن امل�واد عن�د مس�تويات أدن�ى 

م�ن أي وق�ت مض�ى. ويتطل�ب ه�ذا مواصل�ة العم�ل عل�ى مراجع�ة 
الغذائ�ي به�دف ضم�ان تقدي�م أفض�ل محاي�ة  مواصف�ات الدس�تور 

ممكن�ة للمس�تهلكني دون تقيي�د التج�ارة بطريق�ة غ�ر ضروري�ة. 
وتعت�رب التغذي�ة نط�اق عم�ل آخ�ر للهيئ�ة، إذ تش�كل الس�منة 
واألم�راض غ�ر املعدي�ة املرتبط�ة باألغذي�ة مش�كلة عاملي�ة. وتتخ�ذ 
احلكوم�ات إج�راءات ملس�اعدة املس�تهلكني يف اتب�اع نظ�ام غذائ�ي 
املس�تهلكني  دراي�ة  اإلج�راءات  تل�ك  لنج�اح  ويش�رتط  صح�ي. 
مبحتوي�ات م�ا يتناولون�ه م�ن أطعم�ة. وق�د وضع�ت اهليئ�ة توجي�ه 
واس�ع النط�اق لرتمي�ز العالم�ات الغذائي�ة - وتس�ميات التغذي�ة على 

اخلص�وص.  وج�ه 
ونظ�راً ألن�ه غالب�ا م�ا يصع�ب ق�راءة ملصق�ات الطع�ام، توج�د 
مب�ادرات حالية الس�تحداث تطبيقات من ش�أنها متكني املس�تهلكني 
م�ن مس�ح بارك�ود األطعم�ة ملقارنته�ا بص�ورة مباش�رة م�ع البيان�ات 
االس�تهالكية الش�خصية لتحدي�د إذا كان الطع�ام حيت�وي عل�ى أي�ة 
م�واد يعان�ي الش�خص من حساس�ية جتاهها، مث�ل الغلوتني. وقد مت 
إج�راء جترب�ة ناجحة من قبل مستش�فى يف أس�بانيا ملس�اعدة األطفال 

الذي�ن يعان�ون م�ن حساس�يات متع�ددة جت�اه بع�ض األغذية.

منتدى للنقاش املفتوح
خلفي�ات  ذات  حكومي�ة  غ�ر  منظم�ة   160 م�ن  أكث�ر  اعتم�اد  مت 
متع�ددة ل�دى هيئ�ة الدس�تور الغذائ�ي لتقدي�م املعطي�ات يف جماالت 
خرباته�م. وتعم�ل هيئ�ة الدس�تور الغذائي أيضا مع مب�ادرات القطاع 
اخل�اص اهلادف�ة إىل حتس�ني س�المة األغذي�ة، مث�ل مبادرة س�المة 

العاملية. الغ�ذاء 

تطبيق معايري الدستور الغذايئ يغري الحياة
تزخ�ر األمثل�ة عل�ى ذلك كل ي�وم يف مجيع أحناء الع�امل. فعندما وجب 
عل�ى الصيادي�ن م�ن حب�رة فيكتوري�ا يف أوغن�دا االمتن�اع ع�ن صي�د 
األمساك يف البحرة بس�بب ظروف النظافة الصحية الس�يئة، س�اعدهم 
التنفي�ذ الص�ارم ملعاي�ر هيئ�ة الدس�تور الغذائ�ي يف مواصل�ة جتارته�م 
بأم�ان وفت�ح أس�واق جديدة للتصدي�ر. ويف اهلند، تكيف أعم�ال املزارع 
العائلي�ة الصغ�رة إجراءاته�ا م�ع معاي�ر هيئ�ة الدس�تور الغذائ�ي مب�ا 

يزي�د م�ن أرباحها.
وه�م حيقق�ون مجيع�ًا إنت�اج آم�ن، ويف نف�س الوق�ت حيس�نون 
قدرته�م التنافس�ية يف الس�وق، وتع�د تل�ك اخلط�وات األساس�ية حنو 
حتقي�ق ت�وازن أفض�ل يف إم�دادات الغ�ذاء العاملي�ة. وال ُت�رتك ال�دول 
وحده�ا للدف�اع ع�ن أنفس�ها ض�د معاي�ر معق�دة: إذ ل�دى منظم�ة 
األغذي�ة والزراع�ة ومنظم�ة الصح�ة العاملي�ة برام�ج واس�عة النط�اق 

لبناء القدرات مبا يس�اعد الدول يف حتس�ني نظم الس�المة الغذائية.

2013، روما. املدير العام   1
للمنظمة، خوسيه غرازيانو 

دا سيلفا، واملدير العام 
ملنظمة الصحة العاملية، 
مارغريت تشان، يدليان 

بكلمة أمام هيئة الدستور 
الغذايئ يف مقر منظمة 

األغذية والزراعة.
سنغافورة. عينة مختربية   2

من أغذية تباع يف الشوارع 
ملنع مسببات األمراض يف 

الغذاء.

ساندرا بينيديت/روبريتو فايدويت/جوليو نابوليتانو
© منظمة األغذية والزراعة/الي
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ملبريا سور، سان 
خوان جوارتيا 

)هندوراس(

اصطفاف التالميذ 
من أجل تناول 

الطعام يف مدرسة 
فرانسيسكو نافارو.

نيو هامبشاير

 )غرانادا( 
كني كامبل، املستفيد 
من مرشوع منظمة 

األغذية والزراعة 
يروي البذور يف 

مشتله.
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 مكافحة اجلوع يف أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكارييب

 تُرجم الدعم السيايس لدول أمريكا الالتينية إلنهاء سوء التغذية إىل مبادرات منوذجية 
 مثل مرشوع القضاء عىل الجوع يف الربازيل، أو خطة األمن الغذايئ والتغذية 

 والقضاء عىل الجوع لجامعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة الكارايبي 
التي تّم تدشينها مؤخرا وذلك اعرتافاً بحق اإلنسان يف التحرر من الجوع.

احل�ربيقول املفكر  »إن  كاس�رتو  دي  الربازيل�ي خوس�يه 
واجل�وع ال يطيع�ان أي قان�ون طبيع�ي، فهم�ا 
م�ن إبداع�ات اإلنس�ان«. ويف اآلون�ة األخ�رة، ضاعف�ت أمري�كا الالتيني�ة م�ن 
وه�و  اإلنس�اني«  »اخلل�ق  قوي�ة حملارب�ة  إرادة سياس�ية  وأظه�رت  جهوده�ا 
اجل�وع. ووفق�ا لتقري�ر حال�ة انع�دام األم�ن الغذائ�ي لس�نة 2015، تع�د أمري�كا 

الالتيني�ة املنطق�ة األوىل يف الع�امل ال�يت عان�ى نص�ف س�كانها 
م�ن اجل�وع يف عام 1990، وتع�د مكافحة اجلوع 

أول ه�دف م�ن األه�داف اإلمنائي�ة لأللفية 
لألم�م املتحدة لعام 2015. فمنذ مخس�ة 

وعش�رين عام�ا، عان�ت نس�بة 14.7 
يف املائ�ة من س�كان أمريكا الالتينية 
اجل�وع،  م�ن  الكاري�يب  والبح�ر 
واآلن اخنفض�ت تلك النس�بة للفرتة 
املائ�ة.  يف   5.5 إىل   2016-2014

إذاً، م�اذا بع�د؟

الهدف: القضاء عىل الجوع
وضع�ت دول املنطق�ة لنفس�ها ه�دف القض�اء 

عل�ى اجل�وع واحل�د م�ن الفق�ر. ومت�ت املوافق�ة عل�ى 
م�ن  املنطق�ة  بإمج�اع كل دول  الطم�وح  ه�ذا اهل�دف 

خ�الل مب�ادرة خل�و دول أمري�كا الالتيني�ة ومنطق�ة البحر 
الكاري�يب م�ن اجل�وع يف ع�ام 2005، وخ�الل القم�ة الثالث�ة 

جلماع�ة دول أمري�كا الالتيني�ة ومنطق�ة البح�ر الكاري�يب. وخ�الل 
القم�ة ال�يت عق�دت يف يناير/كانون الثاني 2015 يف كوس�تاريكا، أكد مجيع 
رؤس�اء ال�دول يف املنطق�ة ه�ذا االلتزام السياس�ي وكذلك دعمه�م خلطة األمن 

الغذائ�ي والتغذي�ة والقض�اء عل�ى اجل�وع لس�نة 2025.

وخ�الل القم�ة، أك�د مدي�ر ع�ام منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة، خوس�يه 
غرازيان�و دا س�يلفا ض�رورة االلتزام السياس�ي والتضامن وتوف�ر اآلليات اليت 
م�ن ش�أنها اخت�اذ إجراءات حم�ددة وحتقيق نتائج حقيقي�ة. وأضاف »ضمن 
إط�ار العم�ل ه�ذا إن التعاون فيم�ا بني دول اجلنوب هو األداة الرئيس�ة اليت 
ينبغ�ي اس�تخدامها، مب�ا يضم�ن  وج�ود »منظ�ور إقليمي وحتديد املس�ؤولية 

يف اجله�ود املبذول�ة للتغلب عل�ى اجلوع«. 
وق�د ُوضع�ت ه�ذه اخلط�ة م�ن قب�ل منظم�ة 
األغذي�ة والزراع�ة بدع�م م�ن رابط�ة تكام�ل 
املتح�دة  األم�م  وجلن�ة  الالتيني�ة  أمري�كا 
ومنطق�ة  الالتيني�ة  ألمري�كا  االقتصادي�ة 
البح�ر الكاري�يب. وتس�عى إىل حتس�ني 
نوعي�ة احلي�اة يف مجي�ع أحن�اء املنطق�ة 
م�ن خ�الل القضاء على الفقر، وال س�يما 
الفق�ر املدق�ع، وضم�ان األم�ن الغذائ�ي 
والتغذي�ة، مع مراعاة املنظور اجلنس�اني 
والرتكي�ز بش�كل خاص عل�ى القطاعات 

األكث�ر اس�تضعافاً يف اجملتم�ع.
الغذائ�ي  األم�ن  خط�ة  وتق�وم 
إىل  ته�دف  ركائ�ز  أرب�ع  عل�ى 
وتواف�ره  الغ�ذاء  عل�ى  احلص�ول  ضم�ان 
الوص�ول  ط�رق  واس�تقرار  واس�تخدامه 
ال�دول  تتعه�د  ش�يء،  كل  وقب�ل  ف�أوال  إلي�ه. 
خ�الل  م�ن  الغذائ�ي  األم�ن  اس�رتاتيجيات  بتنس�يق 
تع�زز  ذل�ك،  عل�ى  وبن�اًء  واإلقليمي�ة.  الوطني�ة  العام�ة  السياس�ات 
أطره�ا القانوني�ة واملؤسس�ية لتس�هيل برام�ج التج�ارة والتوري�د، وكذل�ك 

 جتن�ب خس�ائر الطع�ام وإه�داره. وتتمث�ل واح�دة م�ن الركائ�ز األخ�رى
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 يف ضم�ان الوص�ول اآلن�ي واملس�تدام إىل الغ�ذاء اآلم�ن وال�كايف واملغذي 
للجمي�ع. وم�ن أج�ل ذل�ك، تدع�م اخلط�ة الزراع�ة العائلي�ة وبرام�ج 
إع�ادة توزي�ع الدخ�ل وفق�ًا لع�دة ش�روط م�ن مجلته�ا احلف�اظ عل�ى 
تعلي�م األبن�اء يف امل�دارس. أم�ا الركي�زة الثالث�ة فتعزز الرخ�اء الغذائي 
التغذي�ة  برام�ج  عل�ى  الرتكي�ز  م�ع  املس�تضعفة،  الفئ�ات  جلمي�ع 
املدرس�ية، وربطه�ا مبنتج�ي امل�زارع العائلي�ة م�ن خ�الل املش�رتيات 
العام�ة والتش�جيع عل�ى ع�ادات األكل الصحي�ة. وأخ�رًا، ته�دف 
اخلط�ة إىل ضم�ان اس�تقرار اإلنت�اج واالس�تجابة الس�ريعة للك�وارث 

كوستا ريكا. املدير العام للمنظمة خوسيه غرازيانو دا 
سيلفا يعرض خطة القضاء عىل الجوع بحلول 2025 
يف قمة جامعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي.

تشييل. خطة تجمع جامعة دول 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي  لألمن الغذايئ.

التزام الدول األفريقية
يف يوليو/متوز 2013، اجتمع رؤساء 

الدول األفريقية والحكومات يف أديس 
أبابا )إثيوبيا( ووقعوا عىل إعالن 

للقضاء عىل الجوع يف القارة بحلول 
عام 2025. وحرض االجتامع ممثلون 

عن املنظامت الدولية واملجتمع املدين 
والقطاع الخاص واملزارعني والتعاونيات 

والشباب واألكادمييني ونخبة من 

مختلف الرشكاء. ودعا اإلعالن إلقرار 
مجموعة من السياسات لتعزيز التنمية 
الزراعية املستدامة والحامية االجتامعية 
ومتويل الفقراء، وشدد عىل أهمية رسالة 

األطراف املعنية من غري الدول لضامن 
تحقيق األمن الغذايئ.

كام أكد اإلعالن من جديد عزم الدول 
األفريقية عىل امليض قدما يف تنفيذ 

إعالن مابوتو 2003 حول الزراعة واألمن 
الغذايئ يف أفريقيا، يف إطار الربنامج 
الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا. 

وخالل التجمع يف إثيوبيا، أكد الزعامء 
األفارقة التزامهم بالقضاء عىل الجوع يف 
بلدانهم من خالل وضع تدابري مختلفة 

مثل االستثامر العام يف الزراعة. وأقر 
املشاركون مبقومات أفريقيا لتحقيق 

التنمية الزراعية مثل منو السكان من 
الشباب وتوفر مساحات كبرية من 

األرايض واملياه واملوارد الطبيعية األخرى. 
وتعهدوا باتباع خارطة طريق معتمدين 

بالدرجة األوىل عىل مواردهم الخاصة 
والدعم الفني، مع الدعوة لتشكيل 

تحالفات أقوى بني الرشكاء من أجل 
تحقيق التنمية.
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الطبيعي�ة واالجتماعي�ة وإدارة املخزون�ات الغذائية واإلم�دادات العامة 
يف ح�االت الط�وارئ.

وق�د مت اتب�اع منه�ج سياس�ي ملكافح�ة اجل�وع  م�ن أج�ل وض�ع 
خط�وط العم�ل. ولق�د القى ذلك تأيي�داً يف العديد م�ن احملافل متعددة 
األط�راف وأدى إىل تعزي�ز جدول أعمال مش�رتك بش�أن األم�ن الغذائي 
والتغذي�ة. ويرتك�ز ه�ذا املنه�ج عل�ى إمكاني�ة القض�اء عل�ى اجلوع من 
خ�الل حش�د خمتل�ف األط�راف الفاعلة اليت تش�كل جزءاً م�ن الدولة 
حن�و حتقي�ق ه�دف مش�رتك وتعزيز وتنس�يق السياس�ات ال�يت تنفذها 
ال�دول بالفع�ل، م�ع االع�رتاف باخلصائ�ص املميزة لكل منه�ا، وذلك 
بالتزام�ن م�ع منه�ج »املس�ار امل�زدوج« ال�ذي ت�روج له منظم�ة األغذية 
والزراع�ة، وال�ذي يتأل�ف م�ن أواًل تنفي�ذ سياس�ات معاجل�ة احلاالت 
االجتماعي�ةال معق�دة عل�ى الف�ور، وثانيًا اس�رتاتيجيات طويلة األجل 

للتعام�ل م�ع األس�باب اهليكلي�ة للجوع والفق�ر املدقع.

األولويات الثالثة
نس�قت مجاع�ة دول أمري�كا الالتيني�ة ومنطق�ة البح�ر الكاري�يب ومنظم�ة 
األغذي�ة والزراع�ة ج�داول أعماهلم�ا للمض�ي قدم�ا حنو القض�اء على اجلوع 
وذل�ك ضم�ن عمله�ا املش�رتك حن�و حتقي�ق ه�ذا اهل�دف. وجت�در اإلش�ارة 
ب�أن منظم�ة األم�م املتح�دة ال تش�ارك يف صياغ�ة وتنفيذ ورص�د اخلطة اليت 
تقوده�ا ال�دول فحس�ب، ب�ل أنه�ا تدع�م األولوي�ات الثالث ال�يت حتددها 
دول املنطق�ة وه�ي: مب�ادرة خل�و دول أمري�كا الالتيني�ة ومنطق�ة البح�ر 
الكاري�يب م�ن اجلوع، ومب�ادرة التنمية الريفي�ة والزراعة العائلي�ة، ومبادرة 

حتس�ني نظ�م األغذي�ة يف منطق�ة البح�ر الكاري�يب.
ويف لق�اء عق�د يف تش�يلي م�ارس/آذار 2015، ق�ام املمث�ل اإلقليمي 
للمنظم�ة، راؤول بينيتي�ز، بتذك�ر الوفود بأن املنطقة ليس�ت فقط أول 
م�ن اق�رتح احل�د من اجل�وع، بل والقض�اء عليه، وأض�اف »إن جدول 
األعم�ال اإلقليم�ي للمنظم�ة يتوافق متام�ًا مع أولويات خط�ة التجمع، 
وته�دف جهودن�ا يف املنطق�ة إىل بن�اء العديد من أوج�ه التعاون املمكنة 

للقض�اء عل�ى اجلوع حبل�ول عام 2025«.

النموذج الربازييل
كم�ا ج�ددت دول أمري�كا الالتيني�ة ومنطق�ة البح�ر الكاري�يب بش�كل 
ف�ردي أيض�ا التزامه�ا بتحقي�ق األم�ن الغذائ�ي يف الس�نوات األخ�رة. 
ملكافح�ة  الوطني�ة  املكس�يك محلته�ا  أطلق�ت  املث�ال،  س�بيل  فعل�ى 
اجل�وع. واطلق�ت تش�يلي برنام�ج اختي�ار احلي�اة الصحي�ة. وأي�دت 
عل�ى  القض�اء  حت�دي  وغران�ادا  غرينادي�ن  وج�زر  فنس�نت  س�انت 

لإلم�دادات  الوطني�ة  اس�رتاتيجيتها  م�ن  فنزوي�ال  وع�ززت  اجل�وع. 
الغذائي�ة، وأسس�ت ب�رو اللجنة املش�رتكة بني القطاع�ات حول األمن 

والتغ�ذوي. الغذائ�ي 
جدي�دة  اس�رتاتيجيات  الربازي�ل  وضع�ت  ذات�ه،  الوق�ت  ويف 
يف أعق�اب برنام�ج القض�اء عل�ى اجل�وع، وال�يت تع�د مص�در إهل�ام 
ملب�ادرات الحق�ة. فف�ي ع�ام 2003، طب�ق الرئي�س الربازيل�ي آن�ذاك 
لوي�س إيناس�يو ل�وال دا س�يلفا الربنام�ج، مس�تحدثًا من�وذج جدي�د 
للتنمي�ة يرك�ز عل�ى القض�اء عل�ى اجل�وع واإلدم�اج االجتماع�ي، مب�ا 
يدم�ج سياس�ات االقتص�اد الكل�ي والسياس�ات االجتماعي�ة واإلنتاجية 
مع�ا. وق�د س�اعد برنام�ج القض�اء عل�ى اجل�وع، ال�ذي أش�رف علي�ه 
آن�ذاك املدي�ر الع�ام احلال�ي للمنظم�ة، يف إنق�اذ أكث�ر م�ن 20 ملي�ون 
ش�خص م�ن براث�ن الفق�ر املدق�ع خ�الل مخ�س س�نوات واحل�د م�ن 

نق�ص التغذي�ة يف الربازي�ل بنس�بة 25 يف املائ�ة.
وق�د تع�ددت أس�باب جن�اح ه�ذا الربنام�ج، إذ كان هن�اك الت�زام 
للرئي�س  الش�خصية  املش�اركة  خ�الل  م�ن  اتض�ح  املس�توى،  رفي�ع 
الربازيل�ي  ل�وال دا س�يلفا ومس�تويات خمتلفة من القي�ادات احلكومية 
الربنام�ج يف سياس�ات  أه�داف  وانعكس�ت  ع�ام.  بش�كل  واجملتم�ع 
غذائ�ي  أم�ن  سياس�ة  اعتم�اد  ومت  الربازي�ل،  يف  الكل�ي  االقتص�اد 
وطني�ة متكامل�ة اس�تناداً إىل فك�رة قي�ام احلكوم�ة بضم�ان متتع مجيع 
الربازيلي�ني حبقه�م يف احلص�ول عل�ى غ�ذاء كاف. وم�ن خ�الل منهج 
املس�ار امل�زدوج، ُاس�تخدمت الق�وة الش�رائية اجلدي�دة الناجت�ة ع�ن 
احلماي�ة االجتماعي�ة للتحفي�ز عل�ى زي�ادة إنت�اج الغ�ذاء م�ن قب�ل 
املزارع�ني الفق�راء. وي�ربز النم�وذج الربازيل�ي إمكاني�ة اجلم�ع ب�ني 

التنمي�ة االقتصادي�ة الس�ريعة م�ع توزي�ع أفض�ل للدخ�ل.

أثبتت الربازيل إمكانية 
اجلمع بني التنمية االقتصادية 

السريعة مع توزيع أفضل 
للدخل.
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مدونة السلوك بشأن 
الصيد الرشيد

تتزايد أهمية مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد – وهي 
مجموعة من املبادئ واملعايري - بعد عرشين عاماً من 

اعتامدها أكرث من أي وقت مىض. وقد أدت مبادؤها إىل 
اعتامد مختلف األدوات التي تسعى إىل تحسني صيانة 

املصايد واالستزراع املايئ وإدارتها وتنميتها.

بان بور راي )تايالند( 

صياد مييش عىل امتداد 
عواميد يتخللها أقفاص 

يف مزرعة األسامك. 
التنمية املستدامة لرتبية 
األحياء املائية واحدة من 

التحديات التي تتطرق 
إليها مدونة السلوك.
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كاي هاي الجون )فيتنام(. 
خبريان يستخدمان خريطة لتحديد املواقع. ويعد استخدام التكنولوجيا 

أمر رضوري لضامن استدامة الصيد.

نهر ديابلو )بنام(. 
صيد األسامك يف النهر، مثال آخر عىل أنشطة الصيد التي يتم تنظيمها.

املس�تدامة ه�ي مصطل�ح كث�راً م�ا ي�رتدد عل�ى األلس�نة.التنمية 
لك�ن يف ض�وء من�و س�كان الع�امل وتزاي�د الطل�ب عل�ى 
الغ�ذاء، ت�زداد أهمي�ة محاي�ة مواردن�ا ع�ن أي وق�ت مض�ى. فكي�ف ميكننا 
إنت�اج كمي�ات كافي�ة الي�وم دون املس�اس باإلم�دادات الغذائي�ة لألجي�ال 
املس�تقبلية؟ وأي�ن س�نجد وس�ائل إلطع�ام أكث�ر م�ن 9 مليارات نس�مة يتوقع 

أن تس�كن كوك�ب األرض حبل�ول ع�ام 2050؟
لق�د ق�ام العدي�د م�ن الصيادي�ن، رج�ااًل ونس�اًء، وكذل�ك املعني�ني 
املائ�ي بدراس�ة ه�ذه األس�ئلة يف وق�ت  بصناع�ة املصاي�د واالس�تزراع 
س�ابق، إذ أس�هم ارتف�اع مس�تويات اإلنت�اج يف قط�اع مصاي�د األمس�اك 
واملخ�اوف املتزاي�دة ح�ول خماط�ر الصي�د يف أوائ�ل تس�عينيات الق�رن 
املاض�ي  يف حتوي�ل النق�اش م�ن زي�ادة اإلنت�اج إىل اس�تدامة اإلنت�اج يف 
مصاي�د األمس�اك ملنظم�ة األغذية والزراعة أول م�ن دعا إىل تطوير مفاهيم 
جدي�دة ملصاي�د األمساك املس�تدامة واملس�ؤولة. ومت خ�الل املؤمتر الدولي 
للصي�د الرش�يد ال�ذي عق�د يف كانكون )املكس�يك( يف ع�ام 1992 متابعة 
ه�ذه العملي�ة. وحظي�ت العملي�ة مبزي�د م�ن الدع�م والتحفي�ز م�ن قب�ل 
مؤمت�ر قم�ة األرض يف وق�ت الح�ق م�ن ذل�ك الع�ام يف ري�و دي جان�رو 
)الربازي�ل(. ووض�ع مؤمت�ر األم�م املتح�دة التنمي�ة املس�تدامة عل�ى قم�ة 
ج�دول أعمال�ه، ممه�داً الطري�ق للمفاوض�ات واعتم�اد مدون�ة الس�لوك 

بش�أن الصيد الرش�يد. 

ظه�رت مدون�ة الس�لوك بش�أن الصي�د الرش�يد يف ع�ام 1995 اس�تجابة 
للحاج�ة إىل تضم�ني االعتب�ارات البيئي�ة والصيان�ة يف إدارة مصاي�د األمساك 
وضم�ان األم�ن الغذائ�ي لألجي�ال القادم�ة. ومت املوافق�ة عليها م�ن قبل 170 

دول�ة يف مؤمت�ر منظم�ة األغذي�ة والزراعة.

الحد األقىص للمحصول املستدام
 توف�ر مدون�ة الس�لوك الطوعي�ة اإلط�ار التنظيمي ال�الزم للحفاظ عل�ى الثروة 
الس�مكية وتنظيمه�ا وتنميته�ا به�دف ضم�ان االس�تغالل املس�تدام للم�وارد 
املائي�ة احلي�ة مع مراع�اة االعتبارات البيئي�ة. وتنص املدونة عل�ى أن الدول 
واملنظم�ات املعني�ة ينبغ�ي أن تعتم�د تداب�ر بناء عل�ى معاير علمية س�ليمة 
للحف�اظ عل�ى أع�داد األمس�اك أو إعادته�ا إىل مس�تويات متكنها م�ن التكاثر 
عام�اً بع�د ع�ام دون املس�اس بقدرته�ا عل�ى التكاث�ر يف املس�تقبل، مع األخذ 
بع�ني االعتب�ار العوام�ل البيئي�ة واالقتصادي�ة واالحتياجات اخلاص�ة للدول 

النامية. 
وحت�دد املدون�ة املمارس�ات اجلي�دة يف جمموع�ة واس�عة م�ن اجملاالت، 
مب�ا يف ذل�ك التنفي�ذ والرص�د، واحتياج�ات ال�دول النامي�ة، وإدارة مصاي�د 
األمس�اك، وعملي�ات الصي�د، وتطوي�ر تربية األحي�اء املائي�ة، وإدارة املناطق 
الس�احلية، وعملي�ات م�ا بع�د احلص�اد، والتج�ارة، والبح�وث الس�مكية. 
وتتس�م املدون�ة بالق�وة واملرونة الكافي�ة لدمج خمتلف القضايا اليت اكتس�بت 

س
ي/جيم هومل

ستين
© منظمة األغذية والزراعة/م. سي
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أهمي�ة خ�الل الس�نوات األخ�رة، مث�ل »العم�ل الالئ�ق« يف ه�ذا القطاع، 
وخس�ائر الطع�ام وإه�داره، والتتب�ع، وتعزي�ز سالس�ل القيم�ة، وخدمات 

النظ�ام البيئي. 
وق�د ظه�رت العديد من األدوات واملب�اديء التوجيهية احملددة خالل 
أول عقدي�ن م�ن املدون�ة، مبا يف ذلك املب�اديء التوجيهية الطوعية لضمان 
اس�تدامة مصاي�د األمس�اك صغ�رة احلج�م ال�يت ُاعتم�دت مؤخ�راً. وعلى 
الرغ�م م�ن وج�ود الكث�ر من العم�ل الذي يتع�ني القيام ب�ه لتحقيق كامل 
أه�داف املدون�ة يف مجي�ع أحن�اء الع�امل، ال ت�زال العملي�ة قي�د التنفي�ذ، 
م�ع العل�م ب�أن مس�تويات الوع�ي وتب�ادل املع�ارف ق�د ازدادت يف الوقت 

الراه�ن باإلضافة إىل التعاون الدولي الس�اعي إىل إجياد 
احللول املناس�بة.

تغيريات قيد التنفيذ
لق�د تغ�ر ع�امل الصي�د كث�راً من�ذ 
اعتم�اد املدون�ة. وق�د أدت املطال�ب 
اجلدي�دة إىل مبادئ توجيهية لوضع 
العالم�ات البيئية والتصديق لألنواع 
والعملي�ات  األدوات   - املص�ادة 

املطلوب�ة يف صناعة املأكوالت البحرية 
اس�رتاتيجيات  حالي�اً  تتبن�ى  ال�يت 

لتحس�ني معلوم�ات املس�تهلكني م�ن أج�ل 
تعزي�ز تلبي�ة طلب�ات العم�الء اخلاص�ة بالتتب�ع 

املتكام�ل ملنتج�ات املأك�والت البحري�ة »من البح�ر إىل الطبق«. 
وأج�رت منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة أيض�ا ع�دداً م�ن الدراس�ات 
ح�ول الصي�د اجلائ�ر - »غ�ر املش�روع وغ�ر املبل�غ عن�ه وغ�ر 

املنظ�م« -  يف أعق�اب املب�اديء التوجيهي�ة الطوعي�ة ألداء دول 
حم�ددة، مب�ا يوف�ر معاير للدول متك�ن قوارب الصيد م�ن رفع األعالم 

الوطني�ة عن�د الصي�د يف دول أخرى. وقد ارتفع عدد الدول اليت تس�تخدم 
أنظمة رصد الس�فن لإلش�راف على أنش�طة الصيد حتت واليتها القضائية 

أيض�ا، بن�اء عل�ى توصي�ات املدون�ة. 
والزراع�ة كذل�ك  األغذي�ة  منظم�ة  أعض�اء  اعتم�د  ع�ام 2011،  ويف 
املب�اديء التوجيهي�ة األوىل للتصدي�ق عل�ى منتج�ات االس�تزراع املائ�ي. 
ويأت�ي أكث�ر م�ن نص�ف األمس�اك اليت يس�تهلكها البش�ر اآلن م�ن تربية 
األحي�اء املائي�ة، كما يس�هم توس�يع القط�اع أيضا يف احلفاظ عل�ى األنواع 
وإجي�اد ف�رص عم�ل وزي�ادة املع�روض م�ن املنتج�ات املائي�ة. وبينم�ا 
تش�كل األمس�اك ال�يت يت�م صيده�ا يف املي�اه املفتوح�ة عموم�ا نس�بة م�ن 

اإلنت�اج الس�مكي تزي�د ع�ن النس�بة 
املنتج�ة ع�ن طريق االس�تزراع، يتم 
اس�تخدام نس�بة كب�رة منه�ا )م�ا 
يق�رب م�ن 20 يف املائ�ة( كعل�ف 
لألمس�اك أو الس�تخالص زي�وت 
ختصصيه�ا  يت�م  وال  األمس�اك، 
لالس�تهالك الغذائ�ي البش�ري . 
إن زي�ادة الرتكي�ز عل�ى احل�د 
سياس�ات  وتغي�ر  الصي�د  م�ن 
احلف�اظ  م�ع  للمواءم�ة  اإلدارة 
عل�ى املصاي�د ومصلح�ة القط�اع 
يغ�ر موض�وع النقاش عندم�ا يتعلق 
الس�كان  األم�ر بضم�ان س�بل عي�ش 
الذي�ن يعتم�دون عل�ى صي�د األمس�اك. 
نس�بة  الصي�ادون  يصط�اد  أن  فكي�ف ميك�ن 
أق�ل م�ن األمس�اك م�ع حتقي�ق قيم�ة أك�رب ألنفس�هم يف 
الوق�ت نفس�ه؟ تت�اح ف�رص جتاري�ة كبرة من حتس�ني اس�تدامة سلس�لة 
قيم�ة املأك�والت البحري�ة: زي�ادة ج�ودة األمس�اك وزي�ادة قيمته�ا واحلد 
م�ن اهل�در لتعظي�م الفوائ�د. وق�د ب�دأت العدي�د م�ن الصناع�ات يف تب�ين 
تغي�رات يف التقني�ات ته�دف إىل تعزي�ز سلس�لة القيم�ة يف كل من الدول 
املتقدم�ة والنامي�ة. ووفق�اً للخ�رباء، ف�إن هناك تغر يف التوقع�ات: إذ تقر 
العدي�د م�ن ال�دول املنتج�ة واملس�تهلكة باحلاج�ة إىل ممارس�ات الصي�د 
األكثر اس�تدامة لتلبية الطلب املس�تقبلي الناش�ئ عن تزايد عدد الس�كان، 

وه�ي احلاج�ة ال�يت تلبيه�ا مدون�ة الس�لوك بش�أن الصي�د الرش�يد.

توفر مدونة السلوك اإلطار 
التنظيمي الالزم لتنمية 
الصيد وتربية األحياء 
املائية.
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األرايض مقسمة بني املستثمرين يف أفريقيا
بني عام 2004 و أوائل عام 2009، ازدادت مساحة األرايض املقسمة بني املستثمرين يف أفريقيا 

من خالل املوافقة عىل مشاريع مختلفة.

إجاميل مساحة األرايض املخصصة

تخصيص أكرب من األرايض يف كل دولة

السودانمايلمدغشقرغاناإثيوبيا

تشري النسب إىل النسبة املئوية لتخصيص األرايض الصالحة لزراعة 
املحاصيل البعلية يف كل دولة )استناداً إىل بيانات غري منشورة ملنظمة 

األغذية والزراعة(

املصدر: دراسات حالة يف تقرير »استيالء عىل األرايض أم فرص تنمية؟« )2009(.

 املباديء التوجيهية بشأن حيازة 
األراضي ومصايد األمساك والغابات

 تم التفاوض حول هذه املباديء التوجيهية الطوعية بني عدد كبري من األطراف 
 املعنية، مبا يف ذلك املجتمع املدين والقطاع الخاص. وتعترب معيار عاملي تستخدمه 

الحكومات يف إدارة املوارد الطبيعية.

م�اديلطاملا كانت األرض  ش�يء 
ولك�ن وواض�ح. 
وبص�رف النظ�ر ع�ن وضوح�ه الكام�ل، تظ�ل ملكي�ة األرض مس�ألة أخ�رى 
غ�ر واضح�ة م�ن جانب أصحاب املص�احل اخلاصة. ويف ه�ذا الصدد، يقول 
ب�ول مونرو-ف�ور، نائ�ب مدي�ر إدارة املن�اخ والطاق�ة واحلي�ازة يف منظم�ة 
األغذي�ة والزراع�ة »تع�د حق�وق األف�راد فيم�ا يتعل�ق حبي�ازة قضاي�ا بالغ�ة 
احلساس�ية ومعاجلته�ا ليس�ت بالس�هلة » وي�رى ب�أن املب�اديء التوجيهية 
الرش�يدة حلي�ازة األراض�ي ومصاي�د األمس�اك  الطوعي�ة بش�أن احلوكم�ة 
والغاب�ات يف س�ياق األم�ن الغذائ�ي الوط�ين واملعتم�دة يف ع�ام 2012 توف�ر 
إط�اراً »س�هل إلمكانية اجلل�وس على طاولة التف�اوض«، األمر الذي مل يكن 

ممكن�ًا ب�دون ذلك.
ويب�ني مونرو-ف�ور بأن�ه عل�ى الرغ�م م�ن ح�دوث تغي�رات يس�تغرق 
تنفيذه�ا وقت�اً م�ا، فق�د كان م�ن الض�روري احملاول�ة، ال س�يما بالنظ�ر إىل 
زي�ادة الرتكي�ز يف العق�ود األخ�رة »عل�ى الضغ�ط عل�ى األراض�ي وامل�وارد 
األخ�رى، وعل�ى آث�ار تغر املناخ عل�ى البيئة«. إن االس�تيالء على األراضي 
اجلنس�يات  متع�ددة  والش�ركات  احلكوم�ات  قب�ل  م�ن  األراض�ي  )ش�راء 
مبس�احات كب�رة( حقيق�ة واقع�ة يف بع�ض املناط�ق، وال س�يما يف أفريقيا، 
وتش�عر العدي�د من اجملتمعات الريفية باملزيد من االس�تضعاف. واس�تجابًة 
للحاج�ة ملعاجل�ة ه�ذه القضاي�ا بطريق�ة منس�قة ولضم�ان حص�ول الس�كان 
امل�وارد والس�يطرة عليه�ا، ويف ع�ام 2009 ب�دأت منظم�ة  الع�ادل عل�ى 

األغذي�ة والزراع�ة عملي�ة تش�اور عاملي�ة.

حوار متعدد األطراف
ُعق�دت مش�اورات يف مجي�ع أحن�اء الع�امل تعك�س االختالفات ب�ني ممثلي 
اجملتم�ع املدن�ي والقط�اع اخل�اص. وش�اركت احلكوم�ات واألكادميي�ون 
ووكاالت األم�م املتح�دة أيض�ا يف الفعالي�ات املختلفة ال�يت مجعت ما يقرب 
م�ن 1000 ش�خص م�ن أكث�ر م�ن 130 دول�ة. وق�د س�لطت العملي�ة الضوء 

عل�ى األولوي�ات اإلقليمي�ة وجمموع�ة واس�عة م�ن االهتمام�ات: فف�ي حني 
رك�ز بعضه�ا عل�ى ملكي�ة اجملتم�ع، اهت�م بعضه�ا اآلخ�ر ب�إدارة احليازة. 
وبع�د أكث�ر م�ن س�نة، مت�ت صياغ�ة املس�ودة األوىل ال�يت حت�دد اخلط�وط 
العريض�ة للتش�اور ح�ول التواف�ق يف العدي�د م�ن التخصص�ات. ومت التش�اور 
ح�ول ه�ذه الوثيق�ة األولي�ة قب�ل الدخول يف عملي�ة التفاوض بص�ورة كاملة.

وحتم�ل ممثلو احلكومات املس�ؤولية حول االتف�اق على الصيغة النهائية 
للوثيق�ة ب�ني عام�ي 2011 و 2012، إىل أن مت�ت املوافق�ة رمسي�اً م�ن قبل 

جلن�ة األم�ن الغذائ�ي العامل�ي يف 11 مايو/أي�ار 2012. ويتذك�ر مونرو-
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كاتنديكا )موزمبيق( 
مزارعان يف حقلهام 

لزراعة الذرة. املباديء 
التوجيهية تحمي حقوق 

حيازة األرايض والصيد 
والغابات.

بورسات )كمبوديا( 

امرأة تلقي شباك الصيد 
من قاربها عىل نهر ساب.
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ف�ور بأن�ه ق�د متت مناقش�ة القضاي�ا األكث�ر صعوبة طوال 
العملي�ة يف جمموع�ات صغ�رة ضم�ن حمادثات اس�تمرت 
حت�ى أوق�ات متأخ�رة يف أغل�ب األحي�ان، ويؤك�د بأن�ه 
عل�ى الرغ�م م�ن اخت�الف آرائه�م السياس�ية واالقتصادية 
والثقافي�ة والديني�ة، إال أن »مجيع األط�راف اتفقت على 
ض�رورة وض�ع مب�اديء توجيهي�ة طوعي�ة«. وبينم�ا ق�د ال 
تك�ون الوثيق�ة ش�املة لكاف�ة املطال�ب حرفي�ًا، إال أنه�ا 
مكنته�م مجعي�ًا م�ن التوص�ل إىل اتف�اق. ويش�يد مون�رو-
ف�ور »باالح�رتام الكب�ر« املتب�ادل ب�ني خمتل�ف املمثل�ني 

واملالح�ظ خ�الل ه�ذه االجتماع�ات واالهتم�ام الذي أبدت�ه احلكومات 
لالس�تماع إىل منظم�ات اجملتم�ع املدن�ي.

أهمية الحوكمة
متثل�ت مث�رة اجله�ود يف وثيق�ة حتت�وي عل�ى مب�ادئ وممارس�ات قد 
ترج�ع إليه�ا احلكوم�ات عن�د ختصي�ص احلق�وق املتعلق�ة باألراض�ي 
ومصاي�د األمس�اك والغاب�ات. ويف ه�ذا الس�ياق، يق�ول ديفي�د بامل�ر 
كب�ر مس�ؤولي حي�ازة األراض�ي »مجع�ت املفاوض�ات وصدق�ت عل�ى 
املمارس�ات اجلي�دة املقبول�ة واجملرب�ة يف حوكم�ة ومعاجل�ة احلي�ازة 
وإدارته�ا«، كم�ا أك�د عل�ى أهمي�ة احلوكم�ة يف ح�ل ه�ذا الن�وع م�ن 
فعال�ة«  فني�ة  حل�ول  إجي�اد  ميك�ن  ال  »بدونه�ا،  قائ�اًل  املش�كالت 
االقتصادي�ة  التنمي�ة  حتقي�ق  إىل  اهلادف�ة  احلوكم�ة  إىل  إش�ارة  يف 
الدول�ة  ب�ني  املناس�ب  والت�وازن  الدائم�ة  واملؤسس�ية  واالجتماعي�ة 
واجملتم�ع املدن�ي والس�وق احل�رة. وتض�ع املب�اديء التوجيهي�ة م�ن 
مجل�ة ش�روط احلوكمة الرش�يدة االع�رتاف باحلقوق املش�روعة للحيازة 
وأصحابه�ا، فض�ال ع�ن تعزي�ز ومحاي�ة ه�ذه احلق�وق م�ن التهديدات 
ال�يت ق�د تض�ر به�ا. كما حترص على توفر س�بل الوص�ول إىل العدالة 

تعرتف املبادئ 
حبقوق جمتمعات 

السكان األصلين يف 
املوارد الطبيعية.

مباديء توجيهية للجميع 
سيتم مالحظة أكرث التغيريات عىل 
املدى الطويل، يف حني بدأ تنفيذ 

بعضها بالفعل. باإلضافة إىل التعهد 
باتباع املباديء التوجيهية، اعتمدتها 

عدة دول أفريقية لرتسخ قانوناً فكرة 
أن املجتمعات ال ينبغي أن تفقد 

طرق الحصول عىل موارد العيش، إذ 
متتلك سرياليون، عىل سبيل املثال، 
فريق عمل وزاري مخصص لهذه 

القضايا. وتطبق غواتيامال منذ 2014 
سياسة زراعية تعكس املفاهيم 

الرئيسة للمباديء التوجيهية وتحرص 
عىل تسهيل حصول السكان الريفيني 

الفقراء عىل األرايض.
كام تعمل منظمة األغذية والزراعة 

مع الجهات املانحة عىل تطبيق 
املامرسات الجيدة املعرتف بها دوليا، 
وقد أدرجتها الكثري من تلك الدول، 

مبا يف ذلك الواليات املتحدة األمريكية 
واالتحاد األورويب، ضمن رشوط متويل 

األنشطة يف الدول النامية.
ويف هذا السياق، يقول ديفيد 

باملر كبري مسؤويل حيازة األرايض إن 
منظامت املجتمع املدين املشاركة يف 

عملية التفاوض تستخدم أيضا املباديء 
التوجيهية يف برامجها، مستشهداً 

مبنظمتي أوكسفام واكشن إيد كأمثلة 
عىل ذلك. ويف الوقت نفسه، أعربت 

الرشكات متعددة الجنسيات الكبرية يف 
القطاع الخاص مثل كوكا كوال وبيبيس 

كوال ونستله عن رغبتها يف العمل 
وفقاً ألحكام هذا النظام كجزء من 

اسرتاتيجياتها ألخالقيات العمل. ويؤكد 
باملر »أنها عملية صعبة نظراً لوجود 

سلسلة قيمة طويلة جدا، مع عدد 
كبري من الرشكات املرتبطة بها، وأوضح 

بأن هدفها يتمثل يف عمل مورديهم 
وفقاً للمباديء التوجيهية الطوعية«، 

األمر الذي يعني لجميع هذه الجهات 
املعنية تنفيذ سياسة عدم تسامح إزاء 

االستيالء عىل األرايض. 

يف ح�االت انته�اك ه�ذه احلق�وق، وجتن�ب 
النزاع�ات ح�ول احلي�ازة والص�راع العني�ف 

وف�رص الفس�اد.
إىل  التوجيهي�ة  املب�اديء  وتس�تند 
اإلنس�ان  كرام�ة  املب�ادئ:  م�ن  جمموع�ة 
وع�دم التميي�ز واملس�اواة والعدال�ة واملس�اواة 
والش�فافية  القان�ون  وس�يادة  اجلنس�ني  ب�ني 
واملس�اءلة. وتؤك�د وجوب إدارة امل�وارد الطبيعية 
املش�روعة  احلق�وق  أصح�اب  ومش�اركة  بالتش�اور 
م�ن  التأك�د  ينبغ�ي  للن�ص،  ووفق�ا  للحي�ازة. 
أن يت�م إج�راء االس�تثمارات العام�ة واخلاص�ة 
إىل محاي�ة حق�وق  باإلضاف�ة  مس�ؤولة  بطريق�ة 
اإلنس�ان وس�بل العيش واألمن الغذائ�ي والبيئة.

مسألة الحقوق
احلي�ازة،  إدارة  التوجيهي�ة  املب�اديء  تتن�اول 
ونق�ل احلق�وق واملس�ؤوليات واالس�تجابة لتغ�ر 
ال�دول  وتوص�ي  الطارئ�ة،  واحل�االت  املن�اخ 
أيض�ا بتطوي�ر األط�ر والق�درات من أج�ل تعزيز 
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حارس متطوع يطوف 
يف غابة مستقالً حصان. 

ميكن للمجتمعات 
املحلية استخدام 

املباديء التوجيهية 
لحامية مواردها.

عملي�ات الس�وق »الش�فافة والفعال�ة«، والنظ�ر يف اس�تعادة احلقوق 
املش�روعة ألصح�اب احلي�ازة، أو على األقل تقدي�م تعويض عادل 
إىل األش�خاص الذي�ن فق�دوا أراضيه�م أو ط�ردوا منه�ا قس�را يف 
املاض�ي. ويرتب�ط ه�ذا اجلان�ب بش�كل خ�اص بالش�عوب األصلية 
واجملتمع�ات األخ�رى الذي�ن ميتلكون، بس�بب عاداته�م، حقوق 
احلي�ازة املش�روعة للم�وارد الطبيعي�ة. ويعين االع�رتاف حبقوقهم 
ومحايته�ا التش�اور معه�م »حبس�ن نية« على أي مش�اريع قد تؤثر 

عل�ى حياته�م قب�ل بدء األنش�طة.
وم�ن جانبه�ا، تدع�و أنالي�زا م�اورو، منس�ق التحال�ف الدولي 
لألراض�ي، وه�ي ش�بكة عاملي�ة مكون�ة م�ن 152 منظم�ة يف أكث�ر 
م�ن 50 دول�ة، اجملتمع�ات احمللي�ة الس�تخدام ه�ذه املب�اديء 
التوجيهي�ة، ال�يت تعتربه�ا »مص�درا مرجعي�ًا عاملي�ًا« فيم�ا يتعل�ق 
بامل�رأة والس�كان األصلي�ني وتق�ول »إن البع�د اإلقليم�ي هو وس�يلة 
مقاوم�ة للس�كان األصلي�ني، إذ أن مفه�وم األرض يش�كل ج�زءاً 
م�ن وجوده�م«، وتضي�ف مبدي�ًة تقديره�ا ملب�ادرات املواط�ن ال�يت 
ظه�رت لص�احل حق�وق األرض. واجلدي�ر بالذك�ر أن�ه مت تأس�يس 
مراص�د لألراض�ي يف دول مث�ل ب�رو وبوليفي�ا وفنزوي�ال به�دف 
األراض�ي  ش�راء  وعملي�ات  واتفاق�ات  اإلقليم�ي  الوض�ع  متابع�ة 

والنزاع�ات البيئي�ة احملتمل�ة وانته�اكات حق�وق اإلنس�ان.
وتعزي�زاً هل�ذه احلق�وق، ترمج�ت منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة 
املب�اديء التوجيهي�ة الطوعي�ة إىل لغاته�ا الرمسية الس�تة واللغات 
احمللي�ة األخ�رى، وأع�دت مواد تعليمية ودعم�ت ورش عمل تقام 
حالي�ًا يف خمتل�ف ال�دول لدع�م تنفي�ذ ه�ذه املب�اديء التوجيهي�ة. 
اختالف�ات  وج�ود  بامل�ر  يب�ني  اعتماده�ا،  لنط�اق  بالنس�بة  أم�ا 
ملحوظ�ة ب�ني ال�دول، فق�د أدرجته�ا بع�ض ال�دول يف قوانينه�ا 
واس�تخدمتها أخ�رى أساس�ًا لتنظيم املؤمترات. ويتف�ق مع مونرو-
ف�ور ب�أن معاجل�ة حي�ازة األراضي بطريق�ة جمردة وعلى املس�توى 
الدول�ي أم�ر خيتل�ف للغاي�ة عند النظ�ر إليها يف ح�االت حمددة. 
وكالهم�ا يعتق�د ب�أن التح�دي األكرب يكم�ن على مس�توى الدولة، 
املب�اديء  تب�دأ  مس�بقا.  وس�ياق حم�دد  تش�ريعات  حي�ث جت�د 
التوجيهي�ة عل�ى األق�ل مبي�زة واح�دة: أنه�ا أصبحت لغ�ة عاملية 

فيم�ا يتعل�ق باحلق�وق يف امل�وارد الطبيعي�ة.

© منظمة األغذية والزراعة/توين كارومبا
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رجل يروي حقالً يف محافظة كاتانغا. ميكن 

للدول النامية تبادل الخربات من خالل 
املشاركة يف لجنة األمن الغذايئ العاملي من 

أجل تحقيق األمن الغذايئ لسكانها.

جلنة األمن الغذائي العاملي
 منصة داخل منظومة األمم املتحدة ملعالجة األمن الغذايئ والتغذية وقد 

فتحت أبواب النقاش والحوار السيايس إىل املجتمع املدين ومؤسسات القطاع الخاص.
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ب�أن جلن�ة األم�ن الغذائ�ي ول�دتميكن القول 
 ،1974 ع�ام  يف  أوهلم�ا  مرت�ني: 
كمب�ادرة حكومي�ة دولي�ة ملراجع�ة سياس�ات األم�ن الغذائ�ي، وم�رة 
أخ�رى يف ع�ام 2009، عندم�ا ُأدخل�ت إصالح�ات واس�عة النط�اق 

جدي�داً  وضع�ًا  منحته�ا 
منص�ة  باعتباره�ا 
متع�ددة األط�راف املعنية 
ومتع�ددة القطاع�ات، ما 
جيعله�ا منص�ة خمتلف�ة 
الس�ابق:  هيكله�ا  ع�ن 
عل�ى  اللجن�ة  انفت�اح 
املعني�ة  األط�راف  آراء 
اآلخري�ن مث�ل اجملتم�ع 
املدن�ي والقط�اع اخل�اص 

عل�ى  االقتص�ار  دون 
يف  وحده�ا  احلكوم�ات 
السياس�ة  صن�ع  عملي�ة 
الغذائ�ي  األم�ن  لضم�ان 

ارتف�اع  أدى  وق�د  والتغذي�ة. 
ع�ام  يف  الغذائي�ة  امل�واد  أس�عار 

إج�راء  بوج�وب  االع�رتاف  إىل   2008
املعني�ة  األط�راف  تن�اول  كيفي�ة  يف  تغي�رات 

لسياس�ات األم�ن الغذائ�ي والتغذي�ة، مب�ا يف ذل�ك 
إص�الح جلن�ة األم�ن الغذائ�ي، يف حماولة لفه�م كيفية 

الغذائي�ة  امل�واد  أس�عار  يف  مماثل�ة  أزم�ات  ح�دوث  من�ع 
وق�د  والبعي�د.  القري�ب  املدي�ني  عل�ى  املش�اكل  ومعاجل�ة  مس�تقباًل 
اس�تغرق التوص�ل إىل اتف�اق إلص�الح جلن�ة األم�ن الغذائ�ي العامل�ي 
س�نة واح�دة. وتض�م اللجن�ة حالي�ًا ال�دول األعض�اء يف األم�م املتح�دة 
الغذائ�ي  األم�ن  بتكلي�ف حم�دد يف جم�ال  املتح�دة  األم�م  ووكاالت 
والتغذي�ة، فض�اًل ع�ن مؤسس�ات اجملتم�ع املدن�ي واملنظم�ات غ�ر 
احلكومي�ة ومنظوم�ات البح�وث الزراعي�ة الدولي�ة واملؤسس�ات املالي�ة 
واملؤسس�ات  القط�اع اخل�اص  واإلقليمي�ة وممثل�ي مجعي�ات  الدولي�ة 
اخلري�ة اخلاص�ة. وميك�ن للجن�ة أيضا دع�وة اجلماعات واملؤسس�ات 
األخ�رى ملراقب�ة دوراته�ا واملش�اركة يف مناقش�ات حمددة. ويت�م تقديم 
الدع�م إىل األط�راف املعني�ة م�ن قب�ل فري�ق اخل�رباء رفي�ع املس�توى 
واملع�ين باألم�ن الغذائ�ي والتغذي�ة، ال�ذي يق�دم من�ذ أكتوب�ر 2009 
تقاري�ر علمي�ة مس�تقلة وقائم�ة عل�ى األدلة لدع�م توصيات السياس�ات 

الغذائ�ي. األم�ن  جلن�ة  داخ�ل  بش�أنها  التف�اوض  يت�م  ال�يت 

إرشاك املجتمع املدين والقطاع الخاص
 بفض�ل إص�الح جلن�ة األم�ن الغذائ�ي العامل�ي، يتمت�ع اجملتم�ع 
عن�د  ع�ادًة  ُتس�مع  ال  آراء  لع�رض  ومنص�ة  مس�موع  بص�وت  املدن�ي 
مناقش�ة سياس�ات األم�ن الغذائ�ي العامل�ي، وذل�ك م�ن صغ�ار املزارع�ني 
والصيادي�ن والس�كان األصلي�ني، م�ن مجل�ة جمموع�ات أخ�رى ميك�ن 
أن تك�ون ممثل�ة. وميك�ن هل�ذه اجلماع�ات املس�اعدة يف تنفي�ذ 
السياس�ات املختلف�ة. ووفق�اً هل�ذا النم�وذج، تظل ال�دول القوة 
األساس�ية، إذ يتمث�ل ه�دف املش�اركة يف خل�ق ش�عور أكث�ر 
توازن�اً باملس�ؤولية املش�رتكة وإش�راك الفئ�ات األكثر تض�رراً من 
انع�دام األم�ن الغذائ�ي وس�وء التغذي�ة يف وض�ع احلل�ول. وق�د 
احتض�ن القط�اع اخل�اص العملي�ة وي�زداد نط�اق مش�اركة 
اإلنت�اج  سلس�لة  أط�راف  خمتل�ف  م�ن  الش�ركات 
الغذائ�ي بدرج�ة أك�رب من أي وقت 
مض�ى. إذ أنه�م مجيع�ا يش�رتكون 
االهتم�ام  يف  املط�اف  نهاي�ة  يف 
باألم�ن الغذائ�ي والتغذي�ة، وال�ذي 
حي�دث عندم�ا يتمت�ع البش�ر كافة 
يف مجي�ع األوق�ات بفرص احلصول 
عل�ى الطعام الكايف واآلم�ن واملغذي 
لتلبي�ة حاجاته�م التغذوي�ة مادي�اً 
واجتماعي�اً واقتصادياً ومبا يناس�ب 
أج�ل  م�ن  الغذائي�ة  أذواقه�م  م�ع 
حي�اة نش�طة وصحية. ويت�م متويل 
اللجن�ة م�ن قبل منظم�ة األغذية والزراع�ة والصندوق 
الدول�ي للتنمي�ة الزراعي�ة وبرنامج الغذاء العاملي ويس�هم 
كل منه�ا بثل�ث امليزاني�ة العادي�ة وتوف�ر مدخ�الت فني�ة هامة 
يف جم�االت العم�ل. وتق�دم اجله�ات املاحن�ة تربع�ات طوعي�ة لتكمي�ل 
امليزاني�ة يف موضوع�ات بعينه�ا ودع�م فري�ق اخل�رباء وآلي�ة اجملتم�ع 

املدن�ي يف اللجن�ة.

منوذج للمحاكاة
اللجن�ة ه�ي املنص�ة اليت تش�هد مناقش�ة مواضيع مث�ل املب�اديء التوجيهية
األمس�اك  ومصاي�د  األراض�ي  الرش�يدة حلي�ازة  احلوكم�ة  بش�أن  الطوعي�ة 
والغاب�ات يف س�ياق األم�ن الغذائي الوطين واليت مت التف�اوض حول حمتواها 
قب�ل إقراره�ا يف ع�ام 2012 ب�ني كل م�ن جمموعات املص�احل املختلفة، وقد 

أصبح�ت معي�اراً عاملي�اً منذ ذل�ك احلني.
يف أكتوبر/تش�رين األول 2014، وافق�ت جلن�ة األم�ن الغذائ�ي العاملي على 
مب�ادئ االس�تثمار املس�ؤول يف نظ�م الزراعة والغذاء، وهو اإلط�ار الذي ميكن أن 
تعتم�ده ال�دول األعض�اء طوع�ا لوضع سياس�ات أو برامج املس�ؤولية االجتماعية 
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روما. الجلسة الواحد وأربعون للجنة األمن الغذايئ العاملي

صورة من فعاليات الجلسة العامة خالل اجتامع لجنة األمن 
الغذايئ العاملي

روما. الجلسة األربعون للجنة 
األمن الغذايئ العاملي

صورة من قاعة ماليزيا خالل 
اجتامع بني املجموعة االستشارية 

وفريق الخرباء رفيع املستوى 
املعني باألمن الغذايئ والتغذية.

تم تشكيل فريق الخرباء
رفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ 

والتغذية يف أكتوبر/ترشين الثاين 
2009 كواجهة العلوم والسياسات 
للجنة األمن الغذايئ، ويقوم فريق 

الخرباء، بناء عىل طلب اللجنة، 
بإعداد تقييامت مستقلة توفر 

التحليل والتوصيات بشأن القضايا 
السياسية الهامة. ويهدف الفريق 

ملساعدة اللجنة يف تعزيز معرفة 
األوجه املتنوعة للقضايا وأدلتها 

الداعمة، مبا يف ذلك تحديد 
الخلفية ومنطق النقاش، وتحديد 
القضايا الناشئة. ويتم إعداد هذه 

التقارير من خالل الجمع بني 
الخربة يف مجموعة مختلفة من 
التخصصات والخلفيات ونظم 

املعرفة، مبا ميكن اللجنة من 
معالجة القضايا الصعبة عن طريق 

تحديد نقطة انطالق للمعرفة 
املشرتكة يف وثيقة واحدة تستند 
إىل األدلة وتجمع كافة وجهات 

النظر املختلفة. ويعزز هذا 
النموذج التزام اللجنة بالشمولية 

عن طريق توفري مستوى من 
الفهم املشرتك لدى جميع 

املشاركني يف مناقشات لجنة األمن 
الغذايئ. ومنذ عام 2011، أعد 

فريق الخرباء تسعة تقارير يتم 

االسرتشاد بها خالل مناقشات لجنة 
األمن الغذايئ يف قضايا ترتاوح 

بني تقلب األسعار، وتغري املناخ، 
والحامية االجتامعية، والوقود 

الحيوي، وخسائر الطعام وإهداره، 
واالستثامرات يف الحيازات الصغرية 
والزراعة واألسامك وتربية األحياء 
املائية، واملياه. ويتم اتباع جميع 

التقارير باعتامد التوصيات الرئيسة 
للسياسات من قبل اللجنة.

لجنة الخرباء لتوفري الدعم واالستشارات

للش�ركات. فعل�ى س�بيل املث�ال، أي�دت اللجن�ة يف أكتوبر/تش�رين األول 
2015 إط�ار العم�ل بش�أن األمن الغذائ�ي والتغذية يف ظل األزم�ات املمتدة.

وبع�د موافق�ة جلنة األم�ن الغذائي العاملي على خمرجات السياس�ات 
العاملي�ة الرئيس�ة، ت�ؤدي منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة دوراً هام�اً يف العم�ل 
م�ع ال�دول واألط�راف املعني�ة األخ�رى م�ن أج�ل تنفيذه�ا. وتع�د ه�ذه 
املنص�ة، ال�يت تق�دم تقاريرها إىل اجلمعية العامة لألم�م املتحدة عن طريق 
اجملل�س االقتص�ادي واالجتماع�ي يف كل ع�ام، فرص�ة فري�دة لتجمي�ع 
وكاالت املنظوم�ة الث�الث املرتبط�ة باألغذي�ة. وال يت�م تن�اول موضوعات 
مث�ل اجل�وع والفق�ر فحس�ب: إذ ترك�ز املناقش�ات أيض�ا عل�ى قضاي�ا 
أخ�رى مث�ل امل�وارد الطبيعي�ة والتعلي�م واملس�اواة ب�ني اجلنس�ني، وتع�د 
وس�يلة خلل�ق توافق�ات ب�ني خمتل�ف الش�ركاء وحتقي�ق تق�دم بطريق�ة 

اس�تدامة. أكثر 
ولي�س م�ن الس�هل دائما على الش�ركاء الذين خيتلفون ح�ول القضايا 
اهلام�ة االلتق�اء بش�كل مباش�ر، ولذل�ك يع�د جم�رد الدخ�ول يف ح�وار 
تقدم�اً يف ح�د ذات�ه. لذلك،لق�َي ه�ذا العمل استحس�ان وترحي�ب األمني 
الع�ام لألم�م املتح�دة، بان كي م�ون، الذي يدعم النموذج الش�امل للجنة 
األم�ن الغذائ�ي العامل�ي والتعاون ب�ني منظمة األغذية والزراع�ة والصندوق 
وبرنام�ج الغ�ذاء العامل�ي. كم�ا تع�د اللجن�ة مص�در إهل�ام عندم�ا يتعل�ق 
األم�ر بوض�ع من�وذج لتنفي�ذ أه�داف التنمي�ة املس�تدامة ضم�ن ج�دول 
أعم�ال األم�م املتح�دة للتنمي�ة بع�د س�نة 2015. وبينم�ا ته�دف وكاالت 
األم�م املتح�دة ملس�اعدة ال�دول يف تلبي�ة ه�ذه األه�داف، ميك�ن أن تكون 
اللجن�ة املنص�ة ال�يت تعل�ن الدول من خالهلا ع�ن التقدم ال�ذي أحرزته، 
وكذل�ك تب�ادل اخل�ربات والدروس املس�تفادة مع ش�ركاء آخري�ن. وميكن 
للش�بكات والعم�ل االستش�اري أن يع�زز ه�ذا النموذج يف املس�تقبل. فهي 
مب�ادرة، بع�د س�ت س�نوات فق�ط من�ذ »والدته�ا اجلدي�دة« تع�زز جدول 

أعم�ال التنمي�ة العاملية.
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 1974، بانفورا 
)بوركينا فاسو( 

مصاب بعمى النهر 
يساعده طفل عىل 

امليش عرب أرايض 
مخصصة لزراعة السكر 

إىل قريته. 
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 القضاء على العمى النهري 
يف غرب أفريقيا

  
 سمح برنامج أطلقته منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم 

 املتحدة اإلمنايئ والبنك الدويل عام 1974 بالقضاء عىل داء كالبية الذنَب أو العمى 
النهري يف 11 دولة يف غرب أفريقيا. ويستمر التحدي يف أجزاء أخرى من العامل.

اآلالف بالعم�ى نتيج�ة اإلصاب�ة ُأصيب عشرات 
الذن�ب يف غ�رب  ب�داء كالبي�ة 
أفريقي�ا، إذ يعان�ي حوال�ي 60 يف املائ�ة م�ن الس�كان البالغ�ني يف األودي�ة 
اجمل�اورة لألنه�ار م�ن امل�رض وق�د فق�د 3 إىل 5 يف املائة من املصاب�ني القدرة 
ملنظم�ة الصح�ة العاملي�ة، يع�د داء كالبي�ة الذن�ب  عل�ى اإلبص�ار. ووفق�اً 
راب�ع أكث�ر أس�باب اإلصاب�ة ال�ذي ميك�ن جتنب�ه ش�يوعاً يف الع�امل، الس�اد 
)الكاتاراك�ت( واملي�اه الزرق�اء والرتاخوم�ا. وتتفاوت أعراضه من حكة ش�ديدة 

إىل آف�ات جلدي�ة. 
وق�د اضط�ر الكث�رون إىل اهلج�رة م�ن جمتمعاته�م هرب�اً م�ن امل�رض، 
للف�رار م�ن الطفيلي�ات ال�يت تنتق�ل بواس�طة الذباب�ات الس�وداء املصابة واليت 
تتكاث�ر يف األنه�ار واجمل�اري املائي�ة س�ريعة اجلري�ان، وخصوص�اً يف الق�رى 
النائي�ة ق�رب األراض�ي اخلصب�ة حيث يعتم�د الناس عل�ى الزراع�ة. وأثر داء 

كالبي�ة الذن�ب، واملعروف باس�م العم�ى النهري، بعواق�ب وخيمة على غرب 
أفريقي�ا، إذ تق�در اخلس�ائر الس�نوية بقيم�ة 30 ملي�ون دوالر أمريك�ي، لذلك 
يش�كل ه�ذا امل�رض عقب�ة رئيس�ة أم�ام التنمي�ة االجتماعي�ة واالقتصادية. ويف 
ع�ام 1974، عندم�ا مت إط�الق برنام�ج مكافح�ة داء كالبي�ة الذن�ب يف غ�رب 
أفريقي�ا، كان�ت بع�ض أخص�ب األراض�ي اجمل�اورة لألنه�ار غ�ر مأهول�ة. 
وقام�ت منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة برعاي�ة املب�ادرة إىل جان�ب منظم�ة الصحة 
العاملي�ة وبرنام�ج األم�م املتح�دة اإلمنائ�ي والبن�ك الدول�ي وش�ركاء آخ�رون، 
حي�ث قام�وا معاً باس�تثمار حوال�ي 600 مليون دوالر أمريك�ي على مدى أكثر 
م�ن عقدي�ن م�ن أجل الس�يطرة عل�ى الذباب ال�ذي حيمل الطفيليات املس�ببة 
للم�رض. وال�دول اإلحدى عش�رة ال�يت نفذ فيها الربنامج ه�ي: بنني وبوركينا 
فاس�و وس�احل الع�اج وغان�ا وغيني�ا بيس�او وغيني�ا ومال�ي والنيجر والس�نغال 

وتوغو. وس�راليون 

 دورة حياة الطفيل املسبب
لداء كالبية الذنب

ينتقل الطفيل املسبب لداء داء كالبية الذنب من 
شخص آلخر عن طريق لدغات الذبابة 

السوداء. وميكن للدودة الطفيلية 
الخيطية املسامة كالبية الذنب املتلوية 

البالغة أن تعيش ملدة خمسة عرش 
عاما يف جسم اإلنسان. وتتشابك الذكور 

واإلناث معاً ويتزاوجا يف األنسجة 
تحت الجلد. وبعد التزاوج، تفرز 

إناث الديدان حوايل 1000 يرقة من 
الطفيليات. وتعيش هذه الريقات من 

سنة إىل سنتني، وعندما متوت فإنها تسبب االستجابة 
االلتهابية التي تؤدي إىل تقرحات الجلد، كام قد 

تتسبب يف مضاعفات يف البرص والعمى.

© منظمة األمم املتحدة
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مكافحة الذباب
ُاس�تخدمت مبي�دات صديق�ة للبيئ�ة تس�تهدف يرق�ات الذب�اب األس�ود م�ن 
أج�ل الس�يطرة عل�ى امل�رض، كما مت تطه�ر اهلواء ف�وق األنه�ار واجملاري 
املائية حيث تتكاثر احلش�رات أس�بوعياً. ومت اس�تخدام هذا األس�لوب ألكثر 
م�ن 14 عام�ا م�ن أجل إنه�اء دورة حياة الطفيل باإلضاف�ة إىل برنامج العالج 
باس�تخدام اإليفرميكت�ني واس�ع النط�اق من�ذ ع�ام 1989. وق�د أس�هم ه�ذا 
املنت�ج ال�ذي تربع�ت ب�ه ش�ركة األدوي�ة م�رك إىل ال�دول اليت تفش�ي فيها 
امل�رض إىل التخل�ص م�ن احلك�ة الش�ديدة يف اجللد وتوقف تق�دم املرض حنو 

العم�ى وقلت ف�رص انتق�ال املرض.
ومت�ت الس�يطرة عل�ى العم�ى النه�ري يف غ�رب أفريقي�ا بفض�ل ه�ذا 
الربنام�ج ال�ذي امت�د نطاق تنفي�ذه على مس�احة 1.2 ملي�ون كيلومرت مربع، 
وح�ال دون انتق�ال الع�دوى إىل 40 ملي�ون ش�خص ومن�ع إصاب�ة 000 600 
ف�رد بالعم�ى، ومت�ت والدة 18 ملي�ون طف�ل دون خماط�ر اإلصاب�ة بامل�رض. 

وم�ن الناحي�ة االقتصادي�ة، مت إع�ادة توط�ني الس�كان يف 25 ملي�ون هكت�ار 
م�ن األراض�ي الزراعي�ة ال�يت مت هجره�ا يف الس�ابق وُاس�تخدمت ألغ�راض 
اإلنت�اج الزراع�ي، ما يس�اعد يف توفر اإلم�دادات الغذائية حلوالي 17 مليون 
ش�خص س�نوياً. وأب�رزت ه�ذه النتائ�ج أهمي�ة العالق�ة بني الصح�ة والتنمية 

االجتماعي�ة واالقتصادي�ة يف املناط�ق املهمل�ة.

خطوات نحو القضاء عىل املرض
انته�ت أنش�طة الربنام�ج يف ع�ام 2002 بع�د توق�ف انتقال امل�رض يف مجيع 
ال�دول املش�اركة باس�تثناء س�راليون، حي�ث توقف�ت العملي�ات بس�بب 
الذن�ب يف  داء كالبي�ة  معظ�م ح�االت  ُس�جلت  وق�د  األهلي�ة.  احل�رب 
أفريقي�ا، عل�ى الرغ�م م�ن تس�جيل ح�االت معزول�ة يف اليم�ن وأمري�كا 

الالتيني�ة.
واس�تناداً إىل قص�ص النج�اح احملقق�ة يف غ�رب أفريقي�ا، ع�ام 1995 
مت العم�ل يف الربنام�ج األفريق�ي ملكافح�ة داء كالبي�ة الذن�ب للح�د م�ن هذا 

 واجادوجو 
)بوركينا فاسو(

اختبار للعني يف مركز 
داء كالبية الذنب يف 

عاصمة بوركينا فاسو، 
واحدة من الدول التي 
نفذت برنامج القضاء 

عىل املرض

ني ماندملان
صحة العاملية/ارل

© منظمة ال
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ليبرييا
سرياليون

غينيا 
بيساو 

ساحل 
العاج غانا

توغو

بنني

النيجر
بوركينا 

فاسو

مايل
السنغال

غامبيا

امل�رض يف ال�دول ال�يت ال يزال املرض متفش�ياً فيها. فف�ي عام 2009، تغر 
اهل�دف م�ن الس�يطرة عل�ى م�رض العم�ى النه�ري إىل القضاء علي�ه بصورة 
تام�ة. ويف ع�ام 2013 وح�ده، مت توزي�ع م�ا يق�رب م�ن 100 ملي�ون عالج 

باإليفرميكت�ني )عق�ار لع�الج االلتهاب�ات 
الطفيلي�ة( يف إط�ار خط�ة جمتمعي�ة، مبا 
ميث�ل 60 يف املئ�ة من التغطية العالجية، 

وفق�ا ملنظم�ة الصح�ة العاملية.
ويف اآلون�ة األخ�رة، كانت أمريكا 
حم�ور االهتم�ام أيض�ا، إذ مت تدش�ني 
برنام�ج القض�اء عل�ى داء كالبية الذنب 
لألمريكت�ني يف ع�ام 1992. ويف أواخ�ر 
ع�ام 2011، توق�ف انتق�ال امل�رض يف 
عش�رة م�ن ب�ؤر امل�رض الثالث�ة عش�رة 
يف املنطق�ة. ويف الس�نوات األخ�رة، مت 
اإلع�الن ع�ن خل�و كولومبي�ا واإلك�وادور 
النه�ري، يف ح�ني  العم�ى  م�رض  م�ن 

تس�تمر اجله�ود يف مناط�ق أخ�رى.

املشكالت املرتبطة 
وم�ع ذل�ك، مل تنت�ه املش�كالت بالقض�اء عل�ى ه�ذا امل�رض. ففي غرب 
أفريقي�ا، كان�ت نهاي�ة داء كالبي�ة الذن�ب تع�ين ع�ودة أع�داد كب�رة 
م�ن الن�اس بص�ورة مجاعي�ة إىل األراض�ي ال�يت مت هجره�ا ، حبي�ث 
طالب�وا باألراض�ي غ�ر أنه�م اتبع�وا ممارس�ات زراعي�ة غر مس�تدامة. 
وق�د ه�ددت ممارس�ات مث�ل إزال�ة الغاب�ات وتآكله�ا والرع�ي اجلائ�ر 
النظ�ام البيئ�ي، كم�ا واج�ه الس�كان يف ه�ذه املناط�ق صعوب�ات أخرى 

مث�ل العزل�ة وانع�دام اخلدم�ات األساس�ية، وازدادت صعوب�ة الظروف 
املعيش�ية يف ظ�ل غي�اب الط�رق واألس�واق وامل�دارس واملي�اه الصاحل�ة 

فق�دوا للش�رب. واخت�ارت  الذي�ن  الش�باب  م�ن  العظم�ى  الغالبي�ة 
احلاف�ز يف البق�اء، االنتق�ال إىل امل�دن 

حبث�ًا ع�ن العمل.
حتدي�د  أيض�ا  الصع�ب  م�ن  وكان 
أصح�اب األرض والذي�ن لديه�م حق�وق 
اس�تيطان  وض�ع  م�ا  وس�رعان  زراع�ة. 
يف  اجل�دد  الس�كان  اخلصب�ة  األراض�ي 
فف�ي  الس�ابقني.  امل�الك  م�ع  ص�راع 
البداي�ة، كان�ت األراض�ي مأهول�ة 
م�ن قب�ل الن�اس م�ن مناط�ق ذات 
ظ�روف زراعي�ة خمتلف�ة. وكان�ت 
منتجاته�م  وتس�ويق  اإلنت�اج  بداي�ة 

كذل�ك. األولوي�ات  ضم�ن 
املخط�ط  غ�ر  التوط�ني  إع�ادة  بع�د 
امل�رض،  م�ن  ال�يت ختلص�ت  للمناط�ق 
ب�رزت احلاج�ة إىل ح�ل مش�اكل حيازة 
القادم�ني  مش�اركة  وضم�ان  األراض�ي، 
اجل�دد يف اجملتم�ع وتوف�ر اخلدمات األساس�ية والبني�ة التحتية. ومن ثم 
عكف�ت دول غ�رب أفريقي�ا واجلهات املاحنة املعني�ة على عقد اجتماعات 
إلجي�اد ح�ل للمش�اكل يف املناط�ق اليت مت تطهرها م�ن داء كالبية الذنب 
به�دف ضم�ان أال يقتص�ر القض�اء عل�ى م�رض العم�ى النه�ري فحس�ب، 
ب�ل تش�مل اجله�ود تعزي�ز االزده�ار واالس�تدامة البيئي�ة بعد انته�اء هذا 

املرض.

 برنامج مكافحة داء 
عمى النهر يف غرب 

أفريقيا
متتد مساحة الدول األفريقية 

اإلحدى عرش التي شهدت إطالق 
الربنامج يف عام 1974 ألكرث من 

1.2 مليون كيلومرت مربع، لحامية 
30 مليون شخص من آثار العمى 

النهري. وباستثناء سرياليون، 
تم القضاء عىل املرض يف بنني 
وبوركينا فاسو وساحل العاج 

وغانا وغينيا بيساو وغينيا ومايل 
والنيجر والسنغال وتوغو.
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الثورة اخلضراء يف آسيا
ساهمت الثورة الخرضاء يف ستينيات وسبعينيات القرن املايض يف القضاء عىل الجوع 

بالنسبة ملئات املاليني من البرش، وال سيام يف آسيا وذلك بفضل الزيادات غري املسبوقة 
يف إنتاج األغذية الناتجة عن الزراعة الضخمة لألصناف املحسنة من الحبوب وخاصة 

القمح واألرز، واعتامد مامرسات إنتاج املحاصيل الحديثة.

حي�اة نورم�ان بورل�وغ هي قص�ة الثورةوتعترب قصة 
اخلض�راء، فق�د س�افر ه�ذا املهن�دس 
الزراع�ي األمريك�ي املتخص�ص يف علم الوراثة وحتس�ن احملاصيل إىل 
املكس�يك الس�تحداث أصن�اف قم�ح مرتفعة اإلنت�اج. وأثن�اء عمله مع 
زمالئ�ه احمللي�ن، ابتك�ر تقنيات جديدة من ش�أنها زي�ادة إنتاجية 
احملاصي�ل. وعل�ى وجه اخلصوص، اتس�م الصنف الذي اس�تحدثه من 
م�زج القم�ح احمللي بصنف قمح ياباني قصري الس�اق مبقاومة املرض، 
وكذل�ك ع�زز م�زج صن�ف متوس�ط الس�اق م�ع صن�ف قاس�ي الق�ش من 
مقاوم�ة القم�ح لألمط�ار والري�اح. وأنتج�ت األصن�اف اجلدي�دة املزيد 
م�ن احلب�وب، وس�اهم قصر س�اقها يف زي�ادة قدرتها على االس�تجابة 
لألمس�دة واملي�اه. كم�ا حفزت تل�ك التجربة العلم�اء وش�ركاء التنمية 
الذي�ن قام�وا مبح�اكاة أعمال�ه مل�زج أن�واع أخ�رى مث�ل األرز وخاص�ة 
يف الفلب�ن، به�دف تطوي�ر أن�واع أكث�ر إنتاجية وحتس�ن اس�تغالل 

األصن�اف املتنوع�ة مبزيد م�ن الفعالية.
عل�ى  التط�ورات  ه�ذه  م�ن  املس�تفيدة  ال�دول  قائم�ة  تقتص�ر  ومل 
املكس�يك فحس�ب، ب�ل اهتم�ت حكوم�ات دول نامي�ة أخ�رى مث�ل 
اهلن�د وباكس�تان باألصناف اجلديدة وقمت بتوزيعه�ا عرب أراضيها، 
لتح�رر بذل�ك مئ�ات املالي�ن م�ن البش�ر م�ن اجل�وع يف س�تينيات 
وس�بعينيات الق�رن املاض�ي. وحصل بورل�وج على جائزة نوبل للس�الم 
يف ع�ام 1970 تقدي�راً جله�وده، وعل�ق قائ�اًل ع�ن عمل�ه »أن�ه جن�اح 

مؤق�ت يف ح�رب اإلنس�ان ض�د اجل�وع واحلرم�ان«.
ويس�لط تش�يكيلو مب�ا، قائ�د فري�ق امل�وارد النباتي�ة الوراثي�ة 
ل�دى منظم�ة  النب�ات  النبات�ي ومحاي�ة  اإلنت�اج  ب�إدارة  والب�ذور 

األغذي�ة والزراع�ة الض�وء عل�ى بع�ض العوام�ل ال�ي س�اعدت يف 
حتقي�ق ه�ذه النتائ�ج وهي التع�اون ب�ن العلماء يف خمتل�ف الدول 
حبي�ث س�هلت، عل�ى س�بيل املث�ال، م�ن تب�ادل األص�ول الوراثية 
لتحقي�ق التكاث�ر، واالس�تثمارات يف البحوث والتنمي�ة الزراعية، 
والسياس�ات اجلي�دة للحكوم�ات الراغب�ة يف القض�اء عل�ى اجل�وع. 
اعتم�اد األصن�اف احملس�نة  وأدت خدم�ات اإلرش�اد اجلي�دة إىل 
واملمارس�ات الزراعي�ة اجلي�دة املصاحب�ة هل�ا. كم�ا س�اهم وص�ول 
املزي�د من املزارعن إىل الب�ذور مرتفعة اجلودة لألصناف اجلديدة، 
واألمس�دة، والبني�ة التحتي�ة وال�ري واألس�واق إىل حتقي�ق زي�ادة 
هائل�ة يف اإلنت�اج الغذائ�ي وتعزي�ز التنمي�ة االقتصادي�ة يف ال�دول 
ال�ي اس�تفادت م�ن الث�ورة اخلض�راء. كما اس�تفادت الص�ن ودول 
جن�وب ش�رق آس�يا وجن�وب آس�يا م�ن ه�ذا التح�ول، عل�ى الرغ�م 
م�ن صغ�ر حج�م التأث�ري يف أماك�ن أخ�رى. فعل�ى س�بيل املث�ال، مل 

تس�تفد أفريقي�ا م�ن ذل�ك التحول.
أساس�ية  ركي�زة  واألرز  للقم�ح  اجلدي�دة  األصن�اف  وأصبح�ت 
للزراع�ة يف ع�دد م�ن ال�دول النامي�ة. يف آس�يا، مت زراع�ة م�ا يق�رب 
ومن�ت  احلديث�ة،  باألصن�اف  القم�ح  حق�ول  م�ن  املائ�ة  يف   90 م�ن 
حق�ول األرز املزروع�ة بأصن�اف كثيف�ة الغل�ة م�ن 12 إىل 67 يف املائ�ة 
خ�الل الف�رتة م�ن 1970 إىل 1990 ال�ي ش�هدت أيضاً تضاعف نس�ب 
اس�تخدام األمس�دة واملبي�دات واألراض�ي املروي�ة. وتش�ري التقدي�رات 
إىل أن إنت�اج حماصي�ل احلب�وب يف الع�امل ق�د تضاع�ف ث�الث م�رات 
خ�الل الس�نوات اخلمس�ن املاضي�ة يف حن مل ت�زد املس�احة املزروعة 

إال بنس�بة 30 يف املائ�ة فق�ط.
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دونغ سون )فيتنام( 

مزارع يقطع عشب األرز. ساهم 
وصول املزارعني إىل املدخالت والبنية 
التحتية واألسواق يف تحقيق التنمية 
االقتصادية لدول جنوب رشق آسيا.
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اآلثار الجانبية غري املرغوبة
وضع�ت الث�ورة اخلض�راء ه�ذه األصن�اف اجلدي�دة يف متن�اول املاليني 
هام�ًا يف األحب�اث  الع�ام دوراً  القط�اع  املزارع�ني. وأدى  م�ن صغ�ار 
إىل  نش�رها  يف  وكذل�ك  جدي�دة  أصن�اف  اس�تحداث  إىل  أدت  ال�يت 
جان�ب تقني�ات اإلنت�اج ال�يت مت توفيقه�ا يف كث�ر م�ن احل�االت م�ع 
الظ�روف احمللي�ة واملمارس�ات الزراعي�ة. وم�ع ذل�ك، كان�ت ال�دول 
ال�يت حقق�ت أك�رب اس�تفادة م�ن ه�ذه الف�رص ه�ي الدول ال�يت متتلك 
بالفع�ل الق�درات الكب�رة الالزم�ة إلج�راء البحوث الزراعي�ة أو الدول 
ال�يت قام�ت ببن�اء تل�ك الق�درات. وقد حدد ه�ذا العام�ل إىل حد كبر 
الق�درة عل�ى الوص�ول إىل التقني�ات، مب�ا يف ذل�ك التقني�ة احليوي�ة 
اجلدي�دة، ويت�م إج�راء أغل�ب البح�وث يف ه�ذا اجمل�ال م�ن قب�ل 

الش�ركات اخلاص�ة العامل�ة يف ال�دول الصناعي�ة.
أيض�ا  احملس�نة  احملاصي�ل  ألصن�اف  الضخم�ة  الزراع�ة  وأدت 
إىل خم�اوف م�ن اخنف�اض التن�وع اجلي�ين إذا مل يت�م اختي�ار س�وى 
األصن�اف األكث�ر إنتاجي�ة وزراعته�ا ونب�ذ األصن�اف التقليدي�ة. ويف 
ه�ذا الس�ياق، يق�ول الس�يد مب�ا »منتل�ك العل�م والتكنولوجي�ا لضم�ان 
ع�دم خس�ارة ه�ذا التن�وع، إذ ميكنن�ا تضم�ني العديد من الس�مات من 
خمتل�ف اخللفي�ات الوراثي�ة يف صن�ف واح�د. وق�د أدت اس�تثمارات 
احلكوم�ات واجملتم�ع الدول�ي اهلادف�ة للحف�اظ عل�ى امل�وارد النباتية 
الوراثي�ة لألغذي�ة والزراع�ة إىل تأس�يس العدي�د م�ن بن�وك اجلين�ات 
الوطني�ة واإلقليمي�ة والدولي�ة، حي�ث يت�م احلف�اظ على ه�ذه املوارد«. 
واالقتصادي�ة  االجتماعي�ة  التغ�رات  إىل  أيض�ا  االختصاص�ي  ويش�ر 

ترتبط الثورة الخرضاء ارتباطاً وثيقاً 
بالبحث العلمي، وبصورة أكرث 

تحديدا بالفريق االستشاري للبحوث 
الزراعية الدولية. وكام يشري السيد 

مبا، أدركت منظمة األغذية والزراعة 
أهمية األبحاث يف املكسيك منذ 

البداية، لذلك وجب تقديم الدعم 
إىل التدريب الفني. ففي عام 1960، 
طلبت منظمة األغذية والزراعة من 
بورلوغ دراسة املشكالت وإمكانات 
إنتاج القمح من ليبيا إىل الهند. بعد 

سنوات، وبعد استالم جائزة نوبل، 
أعلن املهندس الزراعي، يف رسالة 

وجهها إىل منظمة األغذية والزراعة، 
أنه ال ميكن تحقيق سوى القليل من 

التقدم إذا مل يتم تدريب العلامء 
الشباب يف املجال.

وكان االهتامم يف مجال التدريب 
والتعاون الدويل سمة من سامت 
مهنة الخبري. ففي عام 1944 قبل 
بورلوغ منصباً يف برنامج تعاونية 

إنتاج وبحوث القمح يف املكسيك، 
املمول من الحكومة املكسيكية 

ومؤسسة روكفلر. وانضمت مؤسسة 
فورد إليهام لتأسيس املركز الدويل 
لتحسني الذرة والقمح ضمن هذا 

الربنامج الوطني. وهناك، قام بورلوغ 
بتعليم العلامء الشباب طرق البحث، 

ما مكنهم من تأدية أدواراً هامة 
يف نرش مبادئ الثورة الخرضاء يف 

بلدانهم. والجدير بالذكر أن املعهد 
الدويل للبحوث املتعلقة باألرز يف 

الفلبني قام بتطوير صنف أرز خالل 
مرحلة الثورة الخرضاء، الذي مل 

يكن كثيف الغلة ومتوسط الساق 
فحسب، بل صامداً للجفاف كذلك. 

ويف ضوء نجاحات املركز الدويل 
لتحسني الذرة والقمح واملعهد الدويل 

للبحوث املتعلقة باالرز، قام البنك 
الدويل ومنظمة األغذية والزراعة 

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وفورد 
وروكفلر ورشكاء آخرين بإنشاء شبكة 

من املراكز، ممثلة يف املجموعة 
االستشارية، ملعالجة قضايا األمن 

الغذايئ والتغذية يف الدول النامية 

يف عام 1971. ويتألف هذا االتحاد 
حالياً من 15 مركزاً مستقالً للبحوث 

الزراعية الدولية تقوم بأنشطة البحث 
والتطوير التي تهدف إىل التخفيف 

من حدة الجوع وسوء التغذية. ويعد 
التنوع البيولوجي والغابات والرثوة 

الحيوانية واملحاصيل واملياه ومصايد 
األسامك بعض مجاالت عملهم. 
وتحقق هذه املراكز، من مقرها 

وفروعها يف مختلف الدول، منافع 
عامة عاملية استمراراً ألعامل السيد 

بورلوغ الحائز عىل جائزة نوبل، 
والذي استحدث أصناف قمح محسنة 

يف املكسيك من شأنها أن تغري قصة 
الجوع يف مناطق نائية من العامل.

تراث البحث يف املجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

2010، روما.

ابنة وحفيدة نورمان بورلوغ 
أثناء تقديم الجائزة التي 
تحمل اسمه مبناسبة يوم 

األغذية العاملي.

2013، روما. 

الربوفسيور أمارتيا سني 
يلقي كلمة ماكدوغال 
التذكارية خالل الدورة 

38 للمؤمتر العام 
للمنظمة.
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األخ�رى، مث�ل اهلج�رة من الريف إىل احلضر وتراجع نس�بة الس�كان 
العامل�ني يف الزراع�ة مضيف�ًا »علين�ا أن ن�درك ب�أن ع�دداً أق�ل م�ن 
الن�اس يعم�ل يف حق�ول أك�رب وأن القط�اع اخلاص ي�ؤدى دوراً أكرب يف 
حتس�ني احملاصي�ل. فالزي�ادة يف زراع�ة حمص�ول واح�د ه�ي إحدى 

وقائ�ع احلي�اة العصرية«.
ميثل�ه  م�ا  يع�ين  ال  ذل�ك،  وم�ع 
الواق�ع احلال�ي من ك�ون زراعة حمصول 
م�ن  العدي�د  يف  الس�ائد  املعي�ار  واح�د 
امل�زارع بأن�ه مل تع�د هن�اك حاج�ة إىل 
التن�وع. فلق�د أدى تغر املن�اخ إىل إجياد 
مس�تويات م�ن الش�ك وع�دم اليق�ني وال 
نعل�م يقيناً الظروف البيئية اليت س�نزرع 
وفقه�ا احملاصي�ل يف الس�نوات القادمة. 
القاس�ية  الظ�روف اجلوي�ة  إىل  فبالنظ�ر 
الفيضان�ات  مث�ل  احل�دوث  متزاي�دة 
باألم�الح  الرتب�ة  وتل�وث  واجلف�اف 
وارتف�اع درج�ات احل�رارة وغرها، فمن 
األس�لم الق�ول ب�أن تأث�رات تغ�ر املناخ 
اس�تمرار  ظ�ل  ويف  بالفع�ل.  حمسوس�ة 
تغ�ر الظ�روف اجلوية، علين�ا أن نتوقع 
م�ن  اجلدي�دة  الس�الالت  زي�ادة  أيض�ا 
اآلف�ات واألم�راض. وم�ع اس�تمرار النمو 
الطبيعي�ة  امل�وارد  أصبح�ت  الس�كاني، 
مث�ل الرتب�ة واملي�اه أكثر ن�درة يف العديد 

م�ن املناط�ق. واستش�رافا للمس�تقبل، تس�تمر تفضي�الت الش�عوب يف 
التغي�ر، إذ س�رغبون يف منتج�ات جدي�دة كم�ا يتض�ح م�ن تزاي�د 

الطل�ب عل�ى الربوت�ني احليوان�ي.
ويوض�ح مب�ا احلاج�ة إىل إجي�اد أصن�اف جدي�دة تتناس�ب م�ع 
ذل�ك  يف  مب�ا  الوراثي�ة،  امل�وارد  زادت  فكلم�ا  اجلدي�دة.  الظ�روف 
األصن�اف الربي�ة غ�ر املزروع�ة م�ن احملاصي�ل ال�يت يت�م احلف�اظ 
عليه�ا، زادت األفضلي�ة. وال ينبغ�ي لنا أن نرك�ن أو نعتقد بأن اإلنتاج 
الغذائ�ي أصب�ح مضمون�اً اآلن، ب�ل علين�ا مواصل�ة جهودن�ا البحثي�ة 
واحلف�اظ عل�ى األص�ول الوراثي�ة ودراس�ة الصف�ات وتس�خر إمكاناتها 
الس�تحداث »أصن�اف احملاصي�ل الذكي�ة« ال�يت »تنت�ج املزي�د بتكلفة 
أق�ل«. وال ش�ك أن اس�تدامة اإلنت�اج الغذائي مه�ددة بالفعل، ومع هذا 
ميكنن�ا تطبي�ق العل�وم والتكنولوجي�ا من إط�الق طاقات امل�وارد النباتية 
الوراثي�ة لألغذي�ة والزراع�ة بنف�س الطريقة اليت قام به�ا بورلوغ وغره 

إلط�الق الث�ورة اخلض�راء للحب�وب.

الثورة القادمة
مم�ا س�بق، تتض�ح احلاج�ة إىل ب�زوغ فج�ر حقب�ة جدي�دة م�ن الث�ورة 
اخلض�راء ويرج�ع ذل�ك جزئي�اً إىل املش�اكل املذك�ورة س�ابقا والش�كوك 
ال�يت حتي�ط بكف�اءة واس�تدامة امل�وارد عموم�ا لبعض الوق�ت، إذ ميكن 
أن يضر س�وء اس�تخدام نظم الري واملبيدات 
احلش�رية واألمس�دة بالبيئ�ة ويه�دد اإلنتاج 
يف املس�تقبل. وتتمث�ل الركي�زة الرئيس�ة يف 
االس�تخدام ال�الزم فقط. وع�الوًة على ذلك، 
ميك�ن إجي�اد ط�رق بديل�ة قائمة عل�ى النظم 
البيئي�ة ملكافح�ة اآلف�ات أو تكثي�ف نظ�م 
اإلنت�اج الغذائي. فعلى س�بيل املثال، توجد 
يف الطبيع�ة ملقحات تعتم�د عليها العديد 
م�ن احملاصي�ل، وهناك أيض�ا كائنات 
حتس�ني  يف  تس�اعد  دقيق�ة  حي�ة 
إنت�اج  وبالتال�ي  الرتب�ة  خصوب�ة 
األخ�رى  وتتمث�ل اخلي�ارات  الغ�ذاء. 
أن  ميك�ن  ال�يت  األصن�اف  زراع�ة  يف 
تصم�د أم�ام الظ�روف العكس�ية، وإع�ادة 
وتن�اوب  وإدارة  احليوي�ة،  الكتل�ة  تدوي�ر 
احملاصي�ل ملكافح�ة اآلف�ات واألمراض. ويف 
ه�ذا الص�دد، يؤكد مس�ؤول منظم�ة األغذية 
والزراع�ة »لتقلي�ل اآلث�ار اجلانبي�ة الس�لبية 
للزراع�ة املكثفة وتوس�يع نط�اق فوائد الثورة 
اخلض�راء لفق�راء املزارع�ني واملناطق اليت مت 
جتاهله�ا يف املرحل�ة األساس�ية، ينبغ�ي أن 
تك�ون هنال�ك ث�ورة خض�راء جدي�دة ترتكز عل�ى املعرفة ب�دال من كثافة 
املدخ�الت، م�ا يتطل�ب اس�تثمارات كب�رة يف جمال التعلي�م والبحوث 

والتطوي�ر وخدم�ات اإلرش�اد ».
ب�األب  امللق�ب  الرج�ل  س�واميناثان،  سامباس�فيان  مانكومب�و  ويق�ر 
اهلن�دي للث�ورة اخلض�راء، باحلاج�ة القائم�ة حالي�اً إىل »ث�ورة خض�راء 
دائمة« من أجل حتس�ني إنتاجية احملاصيل بصورة دائمة دون التس�بب 
يف أض�رار اقتصادي�ة أو اجتماعي�ة. ويق�ول مواطن�ه أمارتيا س�ني، احلائز 
عل�ى جائ�زة نوب�ل يف االقتص�اد ع�ام 1998، بأن اجلوع واجملاعة ليس�ا 
نامج�ني ع�ن نق�ص الغ�ذاء املت�اح، ب�ل ع�دم حص�ول بعض الن�اس على 
اإلم�دادات الكافي�ة م�ن الطع�ام. كم�ا أوض�ح س�ني خ�الل مؤمت�ر منظمة 
األغذي�ة والزراع�ة يف ع�ام 2013، أن�ه جي�ب معاجل�ة مجي�ع أس�باب 
اجل�وع يف نف�س الوق�ت من أج�ل القضاء عليه، وخباص�ة الفقر، بدال من 
الرتكي�ز فق�ط عل�ى إنت�اج املزي�د من الغ�ذاء. وقد غ�ر هذا النه�ج الثوري 

طريق�ة مكافحتن�ا احلالي�ة للج�وع والفقر.
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 نظام املعلومات املتعلقة 
باألسواق الزراعية

 تم تصميم نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية من أجل املساعدة يف منع وقوع 
األزمات يف أسعار املواد الغذائية وتعزيز شفافية أسواق السلع الغذائية. 
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أس�عاروقد شكل االرتفاع  يف  املفاج�ئ 
الغذائي�ة  امل�واد 
ب�ن عام�ي 2007 و 2008 بالنس�بة للكثريي�ن تس�ونامي مدم�ر، إذ 
ارتفع�ت أس�عار الس�لع الغذائي�ة األساس�ية مث�ل األرز والقم�ح، م�ا 
أدى إىل زي�ادة ع�دد اجلي�اع ونش�وء اضطراب�ات سياس�ية يف العدي�د 
م�ن ال�دول النامي�ة، ومت تهدي�د األم�ن الغذائ�ي. وُه�زت األس�واق 
م�رة أخ�رى يف ع�ام 2010 إذ اضط�رت روس�يا بع�د موج�ة اجلف�اف 
ال�ي ش�هدتها إىل ف�رض حظ�ر عل�ى تصدي�ر احلبوب لضم�ان توفري 

اإلم�دادات الكافي�ة لس�كانها، م�ا يربه�ن جم�دداً عل�ى أن تقل�ب 
األس�عار يقوض االس�تقرار. واس�تجابًة لذلك، طلب�ت جمموعة دول 
العش�رين م�ن خمتل�ف املنظم�ات الدولي�ة اق�رتاح س�بل للح�د م�ن 
ه�ذه التقلب�ات، وق�د متثل أحده�ا يف وضع نظ�ام املعلوم�ات املتعلقة 
باألس�واق الزراعي�ة ال�ذي مت إطالق�ه يف س�بتمرب/أيلول 2011 عل�ى 
املش�اركة  وال�دول  الدولي�ة  ال�وكاالت  ب�ن خمتل�ف  هيئ�ة منص�ة 
لتعزيز الش�فافية يف أس�واق الس�لع الغذائية العاملية وتنس�يق تدابري 

السياس�ات العام�ة اس�تجابًة ملخاط�ر الس�وق.

أكياس من األرز يف 
إحدى املخازن. تسهم 
املعلومات اإلرشادية 
يف صنع القرار الذي 

مينع األزمات الغذائية



سنة154 منظمة األغذية والزراعة: 70

سيا بيريدومينيكو/جوليو نابوليتانو
© منظمة األغذية والزراعة/ال

4

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  أهم 10 إنجازات 

حبوب أرز يتم 
معالجتها

ماذا لو ارتفعت أسعار الحبوب؟
يف عام 2012، قرع الجفاف أجراس اإلنذار يف الواليات املتحدة األمريكية، 

إحدى أكرب منتجي الذرة يف العامل. ويف يوليو/متوز من ذلك العام، ارتفع 
سعر الذرة بنسبة 23 يف املائة وارتفع املؤرش العام ألسعار املواد الغذائية 
بنسبة 6 يف املائة. وقد أعاد هذا االضطراب الكبري يف السوق إىل األذهان 

ذكريات أزمة 2007-2008، وزدات التوقعات بتدخل النظام من خالل 
الدعوة مثالً إىل عقد دورة استثنائية ملنتدى االستجابة الرسيعة. ولكن وبعد 

تحليل دقيق للوضع وتبادل مكثف للمعلومات بني األمانة العامة والدول 
املشاركة، اختارت اللجنة عدم الدعوة لعقد اجتامع طارئ، إذ  أجمع 

مراقبو السوق بأن الجفاف يف سوق واحدة لن يؤدي بالرضورة إىل تأثريات 
خطرية عىل استقرار السوق العاملي وبأن املحاصيل من دول أخرى ستكون 

قادرة عىل تعويض النقص. وهدأت األسواق يف النهاية وعادت الظروف 
الطبيعية إىل سابق عهدها. ويبدو أن نظام املعلومات املتعلقة باألسواق 

الزراعية قد نجا من قسوة االختبار، وظهر مبثابة أداة جديدة ملواجهة تقلب 
أسعار املواد الغذائية. ويسمح الهيكل التنظيمي لنظام املعلومات املتعلقة 

باألسواق الزراعية للدول بالتشاور فيام بينها يف وقت مبكر، ومنع الذعر 
والتأثري عىل السوق بطريقة أكرث إيجابية عام كان متوقعا.

ويش�ر ديني�س دريكس�لر، مدي�ر مش�روع النظ�ام، إىل االلت�زام الراس�خ 
مبعاجل�ة األزم�ات الغذائي�ة ضم�ن ج�دول األعم�ال السياس�ية، إذ يق�ول 
»كان�ت هن�اك اجتماع�ات متهيدي�ة م�ع ممثل�ي ال�دول واخل�رباء لتحلي�ل 
كيفي�ة احل�د م�ن تقل�ب أس�عار امل�واد الغذائي�ة«. ويف ه�ذا الس�ياق، اتف�ق 
حملل�و الس�وق عل�ى أن أح�د أس�باب التقلب�ات الش�ديدة تتمث�ل يف غي�اب 
املعلوم�ات الس�وقية املوثوق�ة املرتبط�ة بآلية للح�وار السياس�ي، األمر الذي 

حي�رص النظ�ام عل�ى تقدميه.

نظام املعلومات
باإلضاف�ة إىل جمموع�ة دول العش�رين الك�ربى ال�يت دع�ت إىل إنش�اء
النظ�ام، ُدعي�ت س�بع دول أخرى للمش�اركة يف هذه املب�ادرة نظراً لثقلها 
يف األس�واق العاملي�ة للقم�ح وال�ذرة واألرز وف�ول الصوي�ا، وه�ي متث�ل 
الس�لع الغذائي�ة األساس�ية ال�يت يق�وم النظ�ام برصده�ا. ومتث�ل ال�دول 
املش�اركة جمتمع�ة ب�ني 80 و 90 يف املائ�ة من الص�ادرات العاملية يف هذه 
األن�واع: وه�ي حص�ة كب�رة تؤث�ر بش�دة عل�ى األس�واق العاملي�ة. ويقول 
دريكس�لر »مت اختي�ار ال�دول بعناي�ة قب�ل أن يت�م دعوته�ا للمش�اركة يف 
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روما 

افتتاح جلسة 
الجتامع نظام 

املعلومات املتعلقة 
باألسواق الزراعية يف 

الغرفة الحمراء يف 
مقر منظمة األغذية 

والزراعة

اجتامع ملنتدى االستجابة 
الرسيعة للنظام

نظام املعلومات املتعلقة 
باألسواق الزراعية مبادرة 
أطلقتها جمموعة العشرين 
تتضمن دول أخرى ذات 

ثقل يف سوق السلع العاملي

املب�ادرة«، إذ تع�د فيتن�ام وتايالن�د م�ن كب�ار منتجي األرز، وتع�د الفلبني 
ونيجري�ا املش�رتين الرئيس�يني ل�ألرز، يف ح�ني تع�د مص�ر أكرب مس�تورد 
للقم�ح، أم�ا أوكراني�ا وكازاخس�تان فهم�ا م�ن املنتج�ني الرئيس�يني للقمح 
وال�ذرة. ويف الوق�ت نفس�ه، يع�د االحتاد األوروبي طرفاً رئيس�ياً ألنه ميثل 
مجي�ع دول�ه األعض�اء البال�غ عدده�م 28 دول�ة. وحفاظ�اً عل�ى أك�رب قدر 
م�ن االرتب�اط والتوعي�ة، حياف�ظ النظام على تواصل مع الش�ركاء يف القطاع 

اخل�اص، مث�ل مجعيات الس�لع واملؤسس�ات االس�تثمارية.

كل األمور مرتبطة بالحصول عىل البيانات 
يع�د التع�رف عل�ى االجتاه�ات احلالي�ة واملس�تقبلية يف األس�واق الدولي�ة 
لألغذي�ة أم�راً ضروري�اً ملن�ع األزم�ات احملتمل�ة. ويرص�د النظ�ام ع�دد م�ن 
احمل�ركات والدواف�ع الس�وقية، مثل أس�عار الطاقة وأس�عار الص�رف والتزام 
التج�ار يف بورص�ات العق�ود اآلجلة الدولية، كم�ا يراقب عن كثب التطورات 
السياس�ية ال�يت ق�د ختل�ق ح�االت م�ن ع�دم اليقني يف الس�وق، مث�ل القيود 
املفروض�ة عل�ى التج�ارة والوق�ود احلي�وي وسياس�ات الدع�م احملل�ي. ويعد 
الوص�ول إىل البيان�ات احلديث�ة والتوقع�ات األكث�ر موثوقي�ة ح�ول اإلنت�اج 

الزراع�ي والتج�ارة واالس�تفادة الزراعي�ة ركي�زة هام�ة تس�اعد احلكوم�ات 
واألط�راف املعني�ة األخ�رى يف اخت�اذ ق�رارات مدروس�ة يف الوقت املناس�ب. 
لذل�ك، يعم�ل النظ�ام م�ع ال�دول م�ن أج�ل حتس�ني نظ�م معلومات الس�وق 
وتنس�يق البيان�ات عل�ى مس�توى الع�امل. ويف ه�ذا الس�ياق يوض�ح دريكس�لر 
قائ�اًل »إن ال�دول األق�ل من�واً ليس�ت بالض�رورة األكث�ر ختلف�اً م�ن حي�ث 
إع�داد البيان�ات، فهن�اك دول صناعي�ة حباجة إىل حتس�ني نظ�م املعلومات 
لديه�ا«. وق�د رح�ب النظ�ام بالفع�ل، م�ن خ�الل برنام�ج التب�ادل املع�ريف، 
خب�رباء م�ن الص�ني واهلن�د وجن�وب أفريقي�ا وفيتن�ام ألغ�راض التدري�ب، 
ويتطل�ع إىل مواصل�ة ه�ذا التب�ادل املعريف م�ع دول أخرى يف املس�تقبل، نظراً 
مل�ا ميثل�ه الربنام�ج م�ن أداة هامة لتعزيز املمارس�ات الدولية اجلي�دة واعتماد 
منهجي�ات مش�رتكة. وم�ن جانبه�ا، ب�دأت ال�دول أيضا يف مس�اعدة بعضها 
البع�ض. فعل�ى س�بيل املث�ال، تق�وم الفلب�ني وتايالن�د بتنظيم ورش�يت عمل 
مش�رتكة، يف حني تس�اهم الواليات املتحدة األمريكية وإندونيس�يا يف برامج 
تب�ادل التعل�م املش�رتك. وفقا لدريكس�لر، يش�كل تعزي�ز هذا التع�اون »أعظم 
إجن�از ممك�ن للنظ�ام. وقد بدأت ال�دول يف تبادل اخلربات وعرض املس�اعدة 

وقبوهل�ا عن�د احلاجة«.
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وتنعق�د اجتماع�ات تض�م ال�دول املش�اركة بانتظ�ام، مث�ل جمموع�ة 
معلومات س�وق الغذاء العاملي، اليت جتتمع مرتني يف الس�نة، أو منتدى 
االس�تجابة الس�ريعة، ال�ذي جيتم�ع م�رة س�نوياً أو أكث�ر يف حالة وجود 
حتذي�ر م�ن أزمة غذائية. وتضم هذه االجتماعات أطراف من السياس�يني 
واملتخصص�ني الفني�ني لتب�ادل اخلربات وعرض االحتياج�ات. وال يتمثل 
ه�دف النظ�ام يف س�رقة املعلومات، بل مش�اركتها لص�احل اجلميع واحلد 
م�ن املضارب�ات املالي�ة يف أس�واق الس�لع. ف�إذا امتلك أي ط�رف مزيد من 
املعلوم�ات وازدادت الش�فافية يف الس�وق، س�تزداد صعوب�ة املضاربة على 

ارتف�اع أو اخنفاض األس�عار بش�كل كبر.

التعاون بني املنظامت
ال ينطوي التعاون على التبادل الوثيق بني الدول املش�اركة فحس�ب، بل 
يعم�ل النظ�ام أيض�ا مع املب�ادرات ذات الصلة مث�ل )Geoglam(، وهي 
منص�ة أطلقته�ا جمموع�ة العش�رين لتنس�يق مالحظات األقم�ار الصناعية 
واملراقب�ة األرضي�ة م�ن أج�ل تقيي�م ظ�روف من�و احملاصي�ل. ويس�تخدم 
النظ�ام ه�ذه املعلوم�ات للتحق�ق م�ن صح�ة توقع�ات اإلنتاج. وتع�د آلية 
مراقب�ة الس�وق بالنظ�ام مث�ال آخ�ر على التع�اون الناجح. ومتث�ل املراقبة 
املنش�ورة قراب�ة عش�ر م�رات يف الس�نة التقيي�م اجلماع�ي م�ن املنظم�ات 
الدولي�ة العش�رة اليت تش�كل أمان�ة النظام حول الوضع يف الس�وق الدولي 

تتشارك الدول يف اخلربات 
وتتبادل املساعدة بفضل 
مستوى الثقة املتنامي

والتوقع�ات. وفيم�ا يتعل�ق باملراقب�ة، تس�تفيد منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة 
بص�ورة خاصة م�ن مدخالت اجمللس الدولي للحب�وب، ومنظمة التعاون 
االقتص�ادي والتنمي�ة، والبن�ك الدول�ي، ومنظم�ة التج�ارة العاملي�ة، ومن 
مجل�ة املس�اهمني بالغ�ي األهمي�ة: املعه�د الدول�ي لبح�وث السياس�ات 
الغذائي�ة والصن�دوق الدول�ي للتنمي�ة الزراعي�ة، ومؤمت�ر األم�م املتح�دة 
للتج�ارة والتنمي�ة، وفري�ق العم�ل رفي�ع املس�توى التاب�ع لألم�م املتح�دة 

ح�ول أزم�ة األم�ن الغذائ�ي العاملي�ة، و برنام�ج الغ�ذاء العاملي.

بيع األرز يف طاحونة 
خاصة، حيث يتم تزويد 

األرز بعد الحصاد من أجل 
تجهيزه وطرحه يف السوق.
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بأهمية صياغة السياس�ات اس�تنادًايتزايد الوعي 
ملدي�ر  وفق�اً  راس�خة،  بيان�ات  إىل 
إدارة اإلحص�اء يف منظم�ة األغذية والزراعة، بيرتو جيناري، الذي يوضح 
ب�أن »اإلحص�اءات توف�ر أس�اس للتحلي�ل، ألنه�ا حتدد املش�كالت اليت 
جي�ب معاجلته�ا عن�د تصمي�م وتوجي�ه التدخ�الت السياس�ية الالزمة.« 
وته�دف املنظم�ة إىل املس�اهمة يف ه�ذا اجمل�ال م�ن خالل مج�ع جمموعة 
البيان�ات  قاع�دة  وتوف�ر  ونش�رها.  اإلحص�اءات وحتليله�ا  م�ن  واس�عة 
اإلحصائي�ة يف املنظم�ة بيانات األطر الزمني�ة والصناعية يف جمال األغذية 
والزراع�ة يف حوال�ي 200 دول�ة. وتش�مل البيان�ات إحصائي�ات ح�ول 
احملاصيل وإنتاج األخش�اب واملاش�ية وجتارة وتوري�د املنتجات الزراعية 
وانبعاثات غازات الدفيئة والنفايات الزراعية ومؤش�رات أس�عار املنتجني 
وغره�ا م�ن املؤش�رات. كما تقوم املنظمة بإعداد األرقام القياس�ية ألس�عار 
املتعلق�ة  البيان�ات  عل�ى حتدي�ث  وتعك�ف  األساس�ية  الغذائي�ة  امل�واد 
بالتوقع�ات يف أس�واق احلب�وب يف الع�امل، كم�ا تع�د معلوم�ات مفصل�ة 

ح�ول املي�اه والزراع�ة ومصاي�د األمس�اك وتربي�ة األحي�اء املائي�ة، فض�اًل 
ع�ن املعلوم�ات املتعلق�ة بقضاي�ا النوع البش�ري وحق�وق حي�ازة األراضي. 
ومتث�ل املعلوم�ات الراس�خة الركي�زة الرئيس�ة لنظ�م اإلن�ذار املبك�ر ال�يت 
تس�اعد احلكوم�ات والقط�اع اخلاص واجملتم�ع املدن�ي يف إدارة األزمات 
وتعزي�ز املرون�ة. وباإلضاف�ة إىل قاع�دة البيان�ات اإلحصائية، يع�د النظام 
العامل�ي لإلع�الم واإلن�ذار املبك�ر عن األغذي�ة والزراعة للمنظم�ة أداة هامة 
أخ�رى توف�ر بيان�ات ع�ن إنت�اج الغ�ذاء وحتقيق األم�ن الغذائ�ي العاملي. 
وتتوف�ر التحذي�رات والنش�رات والتقاري�ر املختلف�ة أيضا م�ن خالل موقع 
املنظم�ة عل�ى اإلنرتن�ت. ويتمثل دور منظمة األغذية والزراعة يف مس�اعدة 
ال�دول األعض�اء يف حتس�ني اإلحص�اءات الزراعي�ة والريفي�ة لديها وميكن 
اس�تخدام ه�ذه اآللي�ات من قب�ل املزارعني م�ن أجل التخطيط املس�تقبلي 
وصن�ع الق�رارات االقتصادي�ة وم�ن قب�ل احلكوم�ات م�ن أج�ل وض�ع 
السياس�ات ال�يت تعاجل، على س�بيل املثال، الفقر وانع�دام األمن الغذائي 

وتغ�ر املن�اخ واإلش�راف عليها.

 قاعدة البيانات اإلحصائية 
يف منظمة األغذية والزراعة

مصدر مرجعي عاملي

روما   1 
فعالية خالل الدورة 145 ملجلس منظمة 
األغذية والزراعة حول نرش بيانات قاعدة 

البيانات اإلحصائية وقاعدة بيانات 
الغازات التي عقدت يف القاعة الحمراء يف 
مقر منظمة األغذية والزراعة.              

صور من صفحة قاعدة البيانات   2
اإلحصائية عىل شبكة اإلنرتنت.

روما  3 
 مشاركة إحصائيني من الحكومة التشيلية 

يف دورة تدريبية عىل نظام معلومات 
الدول يف مكتبة ديفيد لوبن التذكارية يف 

مقر منظمة األغذية والزراعة.

2
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تزداد الصبغة العاملية للتحديات اليت تواجهها منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف 
القرن احلادي والعشرين، وهي نتاٌج مباشٌر للتداخل واالعتماد املتبادل والعوملة اليت يتسم 

 بها العامل. وتتمثل األولويتان األساسيتان للمنظمة يف استئصال جذور الفقر 
وحتقيق األمن الغذائي، والتخفيف من آثار تغر املناخ والتكيف معها.

5

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

 التحديات
الكربى

 تغري 
املناخ

األمن 
الغذايئ

 القضاء عىل الجوع 
وتحقيق األمن الغذايئ

يـأيت القضـاء عـىل الجـوع عـىل قمـة أولويـات منظمـة األغذيـة 
والزراعـة وأكـرث أهدافهـا طموحـاً حتـى اآلن، وهـو هـدٌف قابـٌل 
للتحقيـق. كـام يلقـي هـذا الفصـل أيضـاً نظـرة عـىل التحديـات 
كمكافحـة  الغـذايئ،  باألمـن  مبـارشاً  ارتباطـاً  املرتبطـة  األخـرى 
الفقـر وعـدم املسـاواة يف املناطـق الريفيـة، وتوفري الغـذاء للعدد 
املتزايد من السـكان، وتحسـني مسـتويات التغذية، وزيادة مرونة 

املجتمعـات األكـرث ُعرضـة للتهديـدات واألزمـات.

 التعامل مع 
تغري املناخ

املنـاخ  تغـري  آثـار  الثانيـة يف مكافحـة  األولويـة  تتمثـل 
الزراعـة  تحقيـق  لضـامن  كوسـيلة  منهـا،  والتخفيـف 
املسـتدامة. ويتنـاول هـذا الفصـل أيضـاً تحديـات أخرى 
مهمـة تنـدرج ضمن هذه األولويـة، كإدارة املوارد املائية 
والتعامـل مـع أزمـات امليـاه وصـون املـوارد الطبيعيـة، 
التـي تشـمل الرتبة والغابـات والتنـوع البيولوجي بصفة 

. مة عا
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األمن 
الغذايئ

متث�ل اإلرادة الس�اعية إىل ضم�ان األم�ن 
الغذائي يف عامل ال يزال به 795 مليون ش�خص 
اجلان�ب  اإلحص�اءات،  ألح�دث  طبق�اً  جائ�ع، 
األك�رب م�ن املهم�ة الصعب�ة ال�يت تواج�ه منظم�ة 
األغذي�ة والزراع�ة. ومع هذا، مث�ة جوانب باعثة 
لألم�ل، وأس�باٌب تدع�و لالعتق�اد بإمكاني�ة إنهاء 

ه�ذا الوض�ع غ�ر املقب�ول، م�ن بينه�ا الرتاج�ع 
التدرجي�ي يف ع�دد األش�خاص الذي�ن يعان�ون من 

اجل�وع يف األع�وام األخ�رة.
وميك�ن م�ن خ�الل توف�ر 160 دوالراً أمريكياً 
س�نوياً فق�ط لكل ش�خص يعيش يف حال�ة من الفقر 
املدق�ع، القض�اء عل�ى اجل�وع يف الع�امل، بش�كل 

مس�تدام قب�ل حل�ول ع�ام 2030. وطبق�اً للتقري�ر 
الص�ادر ع�ن منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة والصندوق 
الدول�ي للتنمي�ة الزراعي�ة وبرنام�ج الغ�ذاء العامل�ي 
يق�ارب  م�ا  ذل�ك  يع�ين  يوليو/مت�وز 2015،  يف 
يب�دو  وق�د  س�نوياً.  أمريك�ي  دوالر  ملي�ار   267
ه�ذا الرق�م مرتفع�ًا، إال أن�ه ميث�ل فق�ط 0.3 يف 

القضاء عىل الجوع وتحقيق األمن الغذايئ
تواجه منظمة األغذية والزراعة يف الوقت الراهن أكرب تحٍد لها يف تاريخها: القضاء عىل الجوع يف العامل. 

ويؤكد أحدث تقارير املنظمة، الذي يحمل عنوان »تحقيق هدف القضاء عىل الجوع«، إمكانية تحقيق هذا 
األمر. ويؤكد أن كل ما يلزم هو اإلرادة السياسية التي تسعى إىل تحقيق ذلك.

1 بني كل 9
أفـــراد يف العـــامل
يعـــاين مـــن
الجـــوع

1 بني كل 4
أشخاص ال يزال يعاين

من سوء التغذية يف دول 
جنوب الصحراء الكربى 

يف أفريقيـــا

%12.9
من األشخاص يف الدول
النامية يعانون من 

سوء التغذية

%98
من األشخاص الذين 

يعانون من سوء التغذية
يعيشون يف الدول النامية

دولة بني 129 دولة رصدتها منظمة األغذية

 والزراعة، حققت الهدف

اإلمنـــايئ لأللفيـــة، بخفض
لنصـــف لتغذيـــة املزمـــن إىل ا مســـتوى ســـوء ا

73

املناطق التي حققت 
أكرب نجاح هي جنوب 

رشق آسيا وأمريكا 
الالتينية ومنطقة 

الكاريبي

غرب آسيا
 تراجعت خطوة 
 للخلف مقارنة 

 بالعام املايض، يف 
 حني تعاين 24 دولة 
 يف أفريقيا من أزمة 

 غذائية، وهو ضعف 
 العدد الذي ترضر من 

 األزمة التي حدثت 
عام 1990.
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Achieving :غالف التقرير
 Zero Hunger: The Critical

 Role of Investments in
 Social Protection and

Agriculture

5

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  التحديات الكربى

9 حقائق أساسية عن الجوع يف العامل

هل ميكن القضاء عىل 1
الجوع من العامل؟ نعم 

ميكن ذلك، ويتوقف األمر متاماً 
عىل اإلرادة السياسية الساعية إىل 

دمج أنظمة الحامية االجتامعية 
العامة باالستثامرات املراعية 

للفقراء. وقد يلزم استثامر مبلغ 
160 دوالراً أمريكياً سنوياً حتى 

عام 2030 لكل شخص يعيش يف 
فقر. ويصل املبلغ اإلجاميل إىل 

267 مليار دوالر أمرييك سنوياً، 
أي ما يساوي 0.3 يف املائة من 

إجاميل الناتج املحيل العاملي.

الجوع مرادف لسوء 2
التغذية املزمن. يعني 

سوء التغذية أال يتناول الشخص 
السعرات الحرارية الكافية للوفاء 
بالحد األدىن اليومي من متطلبات 
الطاقة الغذائية، طوال عام واحد.

يظهر انعدام األمن 3
الغذايئ عندما ال يستطيع 

األشخاص الحصول بشكل آمن 
عىل املقادير الكافية من األغذية 

اآلمنة املغذية، الالزمة لتحقيق 
النمو والتطور العادي، والحياة 

النشيطة الصحية. وهناك العديد 
من األسباب: عدم الحصول عىل 

الطعام، والقوة الرشائية غري 
الكافية، والتوزيع غري السليم أو 

االستخدام غري املالئم لألغذية 
يف املنزل، إىل جانب عدد من 

األسباب األخرى.

ينتج سوء التغذية عن 4
االستهالك غري الكايف أو 

املفرط أو غري املتوازن للمغذيات. 
ويشمل هذا املفهوم اإلفراط يف 

التغذية ونقص املغذيات الدقيقة 
وسوء التغذية.

سوء التغذية قد يؤدي 5
إىل نقص وزن األشخاص 

عن الوزن الطبيعي ألعامرهم، 
وقرص أطوالهم بالنسبة ألعامرهم 

)التقزم(، والنحافة الخطرية 
مقارنة بأطوالهم )الهزال(، 

ونقص الفيتامينات واألمالح 
املعدنية )سوء التغذية باملغذيات 
الدقيقة(. ويعاين أكرث من 2 مليار 
شخص من »جوع مسترت«، وهو 

ما يعني النقص يف واحدة أو أكرث 
من املواد املغذية. 

من بني 129 دولة رصدتها 6
ملراقبة منظمة األغذية 

والزراعة، حققت 73 دولة 
الهدف املرتبط بتخفيض نسبة 
الجياع بني سكانها إىل النصف، 

ومن ثم حققت الهدف األول من 
األهداف اإلمنائية لأللفية. كام 

تُعد أي دولة استطاعت خفض 
نسبة الجوع إىل 5 يف املائة، قد 

حققت هذا الهدف.

أين تم تحقيق التقدم 7
األكرب يف مكافحة الجوع؟ 
تُعد أمريكا الالتينية املنطقة التي 

حققت التقدم األكرب. وطبقاً 
لإلحصاءات الصادرة عام 2015، 

يبلغ عدد األشخاص الذين يعانون 

من سوء التغذية يف أمريكا 

الالتينية ومنطقة الكاريبي 34.4 

مليون شخص، أي ما يعادل 5.5 يف 

املائة من عدد السكان، وهو أقل 

من نصف النسبة البالغة 14.7 يف 

املائة منذ 25 عاماً مضت.

نحو 73 يف املائة من 8
سكان العامل ال يحصلون 

عىل الحامية االجتامعية الكافية. 

ويعيش معظم هؤالء األفراد 

يف املناطق الريفية بالدول 

النامية، ويعتمد الكثري منهم عىل 

الزراعة يف معيشتهم. كام تعاين 

األرس الريفية الفقرية أيضاً من 

محدودية الحصول عىل املوارد، 

وضعف اإلنتاج وضعف األسواق، 

وهو ما يحد من مقاومتها حيال 

األخطار االقتصادية والطبيعية.

ما أنظمة املعلومات 9
التي تساعد يف منع 

األزمات الغذائية؟ يُصدر النظام 

العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر 

عن األغذية والزراعة تقارير 

دورية عن العرض والطلب عىل 

اإلنتاج الغذايئ يف العامل، كام 

يصدر إنذارات مبكرة ملنع وقوع 

األزمات الغذائية يف كل دولة 

من الدول. ومن بني األدوات 

األخرى املستخدمة، تساهم 

منظمة األغذية والزراعة وغريها 

من املنظامت يف نظام املعلومات 

املتعلقة باألسواق الزراعية، الذي 

وضعته مجموعة دول العرشين، 

سعياً إىل تحسني شفافية السوق 

والتنسيق السيايس.

املائ�ة م�ن إمجال�ي الناتج احملل�ي العاملي يف 
ع�ام 2014. وق�د أّك�د خوس�يه غرازيان�و دا 
س�يلفا، املدي�ر العام ملنظم�ة األغذية والزراعة 
لألم�م املتح�دة خ�الل تقدميه هل�ذا التقرير، 
قائ�اًل: »أعتق�د أن ه�ذا املبل�غ يش�كل مثن�ا 
زهي�دا جي�ب دفع�ه للقض�اء عل�ى اجل�وع«.

ويتمث�ل اهلدف يف اس�تثمار ه�ذه األموال 
واملناط�ق  والزراع�ة  الريفي�ة  التنمي�ة  يف 
احلضري�ة، وذل�ك س�عياً إىل إف�ادة الفقراء يف 
املق�ام األول، الذي�ن جي�ب أن حيصلوا أيضاً 
عل�ى احلماي�ة االجتماعي�ة. وسيس�مح ذل�ك 
هل�ؤالء األش�خاص باحلص�ول عل�ى األغذي�ة 
غذائ�ي  نظ�ام  لتحقي�ق  حيتاجونه�ا  ال�يت 
وعل�ى  معيش�تهم.  مت�وازن وحتس�ني س�بل 
النقي�ض م�ن ذل�ك، إذا مل يت�م توف�ر ه�ذه 
األم�وال اإلضافي�ة واس�تمر الوض�ع احلال�ي، 
تش�ر تقديرات األمم املتحدة إىل أنه خبالف 
مس�ألة القض�اء عل�ى الفقر، س�يكون هناك ما 
ال يق�ل ع�ن 650 ملي�ون ش�خص يعانون من 

س�وء التغذي�ة حبل�ول ع�ام 2030. 
وال ش�ك أن كس�ر ه�ذه احللق�ة املفرغ�ة 
م�ن الفق�ر واجل�وع إىل األب�د يس�تحق بع�ض 
اجله�د اإلض�ايف. كم�ا يع�ين االس�تثمار يف 
األش�خاص األكث�ر فق�راً وتزويده�م باحلماية 
االجتماعي�ة، حتس�ني موارده�م وقدراته�م، 
حت�ى يرتف�ع دخله�م اليوم�ي إىل أكث�ر م�ن 
ال�ذي ميث�ل  أمريك�ي،  دوالر  مبل�غ 1.25 
ح�د الفق�ر وفق�اً للبن�ك الدول�ي. وطبق�اً هلذا 
النم�وذج املق�رتح، ق�د تأت�ي معظ�م األم�وال 
باإلم�كان  أن  رغ�م  اخل�اص،  القط�اع  م�ن 
إض�ايف  باس�تثمار  األم�وال  ه�ذه  اس�تكمال 
م�ن القط�اع الع�ام يف جم�ال البني�ة التحتي�ة 
والنق�ل والصحة والتعلي�م يف املناطق الريفية. 
هن�اك  املث�ال،  س�بيل  عل�ى  الزراع�ة  ويف 
م�ن  ب�دءاً  العم�ل:  جم�االت  م�ن  العدي�د 
تطوي�ر أنظم�ة ري صغرة وتقلي�ل الفواقد يف 
تصني�ع األغذية، حتى حتس�ني الوصول إىل 

امل�وارد واالئتم�ان واألس�واق.
 .Achieving Zero Hunger: The Critical Role of Investments in Social Protection and Agriculture :ملزيد من املعلومات

www.fao.org/3/a14777-e.pdf
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األمن 
الغذايئ

موريشيوس
فتيات يستفدن من برنامج 
األغذية املدرسية. وتساعد 

االستثامرات السكان يف 
التخلص من الفقر والجوع 

الذي يجتاح املدن.

نجوزي )بوروندي(
قاطنو معسكر كيبيزي 

لألشخاص النازحني داخلياً، 
يتناولون الغداء.



 خارطة
الجوع

األهداف املرتبطة بالجوع 
ضمن الهدف اإلمنايئ األول 

 لأللفية ومؤمتر القمة العاملي
لألغذية

من إعداد إدارة اإلحصاءات 
مبنظمة األغذية والزراعة 

لألمم املتحدة

تم تحقيق الهدف
 مل يتم تحقيق الهدف، 
مع إحراز تقدم بطئ 
 مل يتم تحقيق الهدف، مع عدم إحراز 
أي تقدم أو حدوث تدهور يف الوضع
عدم توفر اإلحصاءات أو عدم كفايتها

مل تخضع للتقييم

500  250   0         500       1000      1500     2000      2500      3000
كيلومرتات
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تقريـر حالـة انعـدام األمـن 
التقريـر يوفـر  العـامل  الغـذايئ يف 

معلومـات تُسـتخدم لتحليـل معدل انتشـار 
الدراسـة  وتقـارن  التغذيـة.  وسـوء  الجـوع 
التـي أعدتها منظمة األغذيـة والزراعة لألمم 
املتحـدة والصندوق الـدويل للتنمية الزراعية 
وبرنامـج الغذاء العاملي، نسـب التقدم املحقق يف مختلـف الدول واملناطق، كام 
تلقـي بعـض الضـوء عـىل العوامل األساسـية يف مكافحـة الجوع. وتوضح نسـخة 
التقريـر الصـادرة عـام 2015 درجـة اإلنجـاز الـذي حققته الـدول يف الوصول إىل 
الهـدف املتمثـل يف تخفيـض نسـبة األشـخاص الذيـن يعانـون من سـوء التغذية 
إىل النصـف خـالل الفـرتة عـام 1990 حتى عـام 2015: وقد اسـتطاعت 73 دولة 

مـن بـني 129 دولـة رُصـدت تحقيـق ذلـك الهدف.

تحقيق 
هدف مؤمتر القمة 

العاملي لألغذية
يف الفرتة من 1990-
1992 حتى 2014-

2016

5
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 أقل من %5 - 
منخفض للغاية
  من 5% حتى %14.9 -
منخفض بصورة معتدلة
 من 15% حتى %24.9 -
مرتفع بصورة معتدلة
من 25% حتى 34.9% - مرتفع

أكرب من 35% - مرتفع للغاية

 عدم توفر البيانات أو عدم كفايتها

تحقيق الهدف 1ج

عدم تحقيق الهدف 1ج، وإحراز تقدم بطيء 

عدم تحقيق الهدف 1ج، مع عدم إحراز تقدم أو حدوث تدهور يف األوضاع

عدم توافر اإلحصاءات أو عدم كفايتها

مل تخضع للتقييم

مالحظات

 الهدف اإلمنايئ لأللفية األول 1ج: خفض نسبة 
 األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية إىل 

 النصف، أو خفض هذه النسبة إىل أقل 
 من 5% خالل الفرتة بني

 1990-1992 و2015. ويقيس 
 املؤرش نسبة السكان الذين ال 
 يحصلون عىل الحد األدىن من 

 السعرات الحرارية )سوء التغذية(. 
 وتجدر اإلشارة إىل أن الدول املتقدمة 

مل تخضع للتقييم.

 معدل انتشار سوء التغذية: يقيس املؤرش احتامل 
 حصول أي شخص - تم اختياره عشوائياً يف أي دولة - 

 عىل كميات من السعرات الحرارية ال تكفي للوفاء 
 باحتياجاته من الطاقة الالزمة حتى يتسنى له أن يعيش 

حياة نشيطة وصحية.

 هدف مؤمتر القمة العاملي لألغذية: خفض عدد األشخاص الذين
  يعانون من سوء التغذية إىل النصف خالل الفرتة من 1990-

1992 حتى 2015.

األوصاف املستخدمة وطريقة عرضها ال تعرب عن أي رأي خاص ملنظمة 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف ما يتعلق بالوضع القانوين أو التنموي 

ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو يف ما يتعلق بسلطاتها أو 
بتعيني حدودها وتخومها. 

كيلومرتات
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تحقيق 

 األهداف 

اإلمنائية لأللفية 

يف الفرتة من 1992-1990 

حتى 2016-2014

 معدل انتشار 
 سوء التغذية 
بني السكان

 % يف الفرتة من
2014-2012

مصدر البيانات

بيانات سوء التغذية: قسم 
اإلحصاءات مبنظمة األغذية 

والزراعة
الحدود السياسية: النظام 
العاملي للتصنيف بحسب 

املستويات اإلدارية ملنظمة 
األغذية والزراعة

اإلغاثة العاملية: برنامج إيتوبو
)املركز الوطني للبيانات 

الجيوفيزيائية – اإلدارة الوطنية 
لدراسة املحيطات والغالف 

الجوي(
املسطحات املائية القارية: إدارة 

األرايض واملياه 
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 مكافحة الفقر وعدم 
املساواة يف املناطق الريفية
 إن تحقيق أي تحسن يف ظروف معيشة السكان يف املناطق الريفية 

مرهون بكرس عدد من الحلقات املفرغة.

xxx ©
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داناو )الفلبني(

مشهد عائيل.
يرتبط انعدام األمن الغذايئ 
بالفقر يف املناطق الريفية.
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اخنف�ض عدد األش�خاص الذي�ن يعانون
م�ن س�وء التغذي�ة يف الع�امل بص�ورة تدرجيي�ة 
العومل�ة  آلي�ات  أن  غ�ر  األخ�رة،  العق�ود  يف 
ع�دم  م�ن  خمتلف�ة  أش�كااًل  حُت�دث  ت�زال  ال 
اس�تمرار  يف  اآللي�ات  ه�ذه  وتنعك�س  املس�اواة. 
احلرم�ان البش�ري، املتمث�ل يف اجل�وع والفقر يف 
املناط�ق الريفي�ة. ومتث�ل اهلج�رة اجلماعي�ة إىل 
امل�دن، وزي�ادة الضغ�ط عل�ى امل�وارد الطبيعي�ة، 
العقب�ات  وظه�ور  الوظائ�ف  ج�ودة  واخنف�اض 
عن�د  الريفي�ة  املناط�ق  يف  امل�رأة  تواج�ه  ال�يت 
احلص�ول عل�ى امل�وارد واخلدم�ات، بعض أمثلة 

املس�تمرة. املش�كالت 
ويؤك�د روب فوس، أح�د اخلرباء يف اجملال 
لله�دف  والزراع�ة  األغذي�ة  منظم�ة  ومنس�ق 
االس�رتاتيجي الثال�ث املرتب�ط باحل�د م�ن الفق�ر 
يف املناط�ق الريفي�ة بقول�ه: »حن�ن حباج�ة إىل 
الريفي�ة  املناط�ق  يف  املعيش�ة  ظ�روف  حتس�ني 
الت�زام  ش�ك  ب�ال  وه�ذا  الفق�ر،  م�ن  املتض�ررة 
ال�ذي  الع�امل  »إن  روب:  ويضي�ف  أخالق�ي«. 
أو  املنص�ف  بالع�امل  لي�س  الفق�ر  في�ه  يس�تمر 
املس�تدام«. كم�ا يعتق�د روب أن�ه لي�س من قبيل 
املصادف�ة أن تن�ادي أه�داف التنمي�ة املس�تدامة 
اجلدي�دة بالقض�اء عل�ى الفق�ر واجل�وع. ويؤك�د 
أن�ه يف نهاي�ة املط�اف، هن�اك ض�رورة لضم�ان 
تطوي�ر  خ�الل  م�ن  للجمي�ع،  الغذائ�ي  األم�ن 

بأس�لوب مس�تدام. الزراع�ة 

ارتباط الجوع
يرتب�ط انع�دام األم�ن الغذائ�ي ارتباط�اً مباش�راً 
مثاني�ة  ويس�كن  الريفي�ة.  املناط�ق  يف  بالفق�ر 
وس�بعون باملائ�ة م�ن األش�خاص الذين يعيش�ون 
يف فق�ر مدق�ع يف الع�امل، يف املناط�ق الريفي�ة، 
ويعتم�د معظمه�م عل�ى الزراع�ة. ويؤك�د روب 
أن�ه حت�ى يتس�نى القض�اء عل�ى اجل�وع والفق�ر 
إىل األب�د، جي�ب وض�ع أنظم�ة غذائي�ة ت�زود 
كل ش�خص بالطع�ام ال�كايف ط�وال أي�ام الع�ام. 
ويف الوق�ت ذات�ه، ال ميك�ن أن ننس�ى زي�ادة 
دخل س�كان الري�ف، وضمان اس�تخدام مواردنا 

الطبيعي�ة عل�ى حن�و مس�تدام.

لق�د أصب�ح ع�دم املس�اواة أح�د االجتاه�ات 
الرئيس�ة للعومل�ة يف الق�رن احل�ادي والعش�رين. 
ويظه�ر ذل�ك جلي�اً يف االختالف�ات يف الدخ�ل 
واحلص�ول عل�ى اخلدم�ات ب�ني س�كان املناط�ق 
احلضرية واملناطق الريفي�ة. وطبقاً لإلحصاءات، 
يبل�غ احتم�ال نش�أة الطف�ل املول�ود يف الريف يف 
مدق�ع،  فق�ر  النامي�ة يف حال�ة  ال�دول  إح�دى 
ثالث�ة أضع�اف االحتم�ال ذات�ه بالنس�بة للطفل 
ال�ذي يعي�ش يف املدين�ة. ويؤك�د روب أن الفق�ر 

ال�يت  املناط�ق  يف  األس�اس  يف  يتواج�د  املدق�ع 
تق�ل أو تنع�دم فيه�ا البني�ة التحتي�ة واخلدمات 
األساس�ية، إذ تفتقر ه�ذه املناطق إىل الوصول إىل 
الرعاي�ة الصحي�ة والتعلي�م األساس�ي بالكام�ل، 
االجتماعي�ة،  احلماي�ة  برام�ج  فيه�ا  وتغي�ب 
للك�وارث  ُعرض�ة  قاطنوه�ا  يك�ون  ث�م  وم�ن 
الطبيعي�ة. وتس�هم كل ه�ذه العوام�ل يف حدوث 
ع�دم املس�اواة. ويوض�ح روب أن هن�اك عوام�ل 
ضع�ف  مث�ل  أيض�ًا،  ذل�ك  يف  تس�هم  أخ�رى 
الوص�ول إىل األس�واق واالئتم�ان والتقنية. وبدون 
العائلي�ون  املزارع�ون  يتمك�ن  ال  امل�وارد،  ه�ذه 
م�ن حتس�ني إنتاجه�م أو مس�توى معيش�تهم. 
العم�ل يف األنش�طة غ�ر  أم�ا بالنس�بة لف�رص 
األش�خاص،  م�ن  الكث�ر  فُيضط�ر  الزراعي�ة، 

وخباص�ة الش�باب، إىل اهلج�رة.

خلق وظائف مرتفعة الجودة
رغ�م الص�ورة القامت�ة، إال أن م�ن املمك�ن كس�ر 
احللق�ة املفرغ�ة للفق�ر. ويف ه�ذا اإلط�ار، يؤك�د 
روب أن أس�رع اخنفاض يف الفقر كان يف املناطق 
تع�رتض  ال�يت  العقب�ات  إزال�ة  ش�هدت  ال�يت 
طري�ق التنمي�ة الزراعي�ة، وخل�ق ف�رص عم�ل 
جدي�دة. ولك�ن ينبغ�ي الق�ول أننا لس�نا حباجة 
فق�ط إىل مزي�د م�ن الوظائ�ف، ب�ل حباج�ة إىل 
وظائ�ف مرتفع�ة اجلودة. ويس�تطرد روب: »غر 
أن�ه يف ال�دول ذات الدخ�ل املنخف�ض، تتأل�ف 
ق�وة العم�ل الريفي�ة يف معظمه�ا م�ن مزارع�ني 
العم�ل  يعمل�ون حلس�اب أنفس�هم أو يف س�وق 
غ�ر الرمسي�ة. وال حيظ�ى ه�ؤالء ب�أي حق�وق 
ن�وع.  أي  م�ن  اجتماعي�ة  محاي�ة  أو  عمالي�ة 
وي�ؤدي تع�رض هؤالء لتقلبات األس�واق والطقس 
إىل ع�دم اس�تقرار دخله�م بدرج�ة كب�رة، وق�د 
تك�ون الظ�روف ال�يت يعمل�ون فيها خط�رة على 
صحته�م، نتيج�ة تعرضه�م مث�اًل للكيماوي�ات 

واملبي�دات احلش�رية دون محاي�ة«.
هل�ذه  ضحاي�ا  كذل�ك  األطف�ال  يق�ع  كم�ا 
املش�كلة. ويف الواق�ع، يعم�ل حن�و 60 يف املائ�ة 
م�ن عمال�ة األطف�ال يف العامل يف جم�ال الزراعة، 
م�ا يؤث�ر عل�ى قراب�ة 100 ملي�ون طف�ل. ويؤكد 
املق�ام ع�ن  نتح�دث يف ه�ذا  روب: »حن�ن ال 
تقدي�م ق�در بس�يط م�ن املس�اعدة، ب�ل نتح�دث 
ع�ن عمال�ة األطف�ال، ع�ن أولئك األطف�ال الذين 
أو  املاش�ية  يقض�ون س�اعات طويل�ة يف رعاي�ة 
ال�يت  األخ�رى،  اخلط�رة  باألعم�ال  القي�ام 
حت�ول بينه�م وب�ني احلص�ول عل�ى التعلي�م، 
إىل  روب  ويش�ر  عل�ى صحته�م«.  وتؤث�ر  ب�ل 
أن انع�دام الف�رص ُيفض�ي بالكث�ر م�ن الش�باب 
إىل ت�رك املناط�ق الريفي�ة واهلج�رة إىل امل�دن، 
ويتمث�ل التح�دي األكرب يف احلف�اظ على مواهب 
األجي�ال القادم�ة، حبيث ميكن االس�تفادة منها 

يف جم�ال الزراع�ة.

الفرص يف املناطق الريفية
إذاً كي�ف منن�ع اهلج�رة إىل امل�دن؟ يف بع�ض 
األحي�ان قد ال يرتب�ط األمر فقط بانعدام الفرص، 

»يرتبط األمن 
الغذائي ارتباطاً 

مباشراً بالفقر يف 
املناطق الريفية«.

5

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  التحديات الكربى
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األمن 
الغذايئ

ال�ذي يع�د س�بب قه�ري يف حد ذات�ه، إذ قد ال 
متلك األس�رة س�وى ف�دان من األراض�ي، ويتعذر 
عليها تقس�يمه بني أربعة أو مخس�ة أبناء، ومن 
ث�م يت�م »إبع�اد بعضهم فعلي�اً إىل امل�دن« وفقاً ملا 
ذك�ره روب. ويف أح�وال أخ�رى، يصل الش�باب 
إىل مس�تويات أعل�ى م�ن التعلي�م، وم�ن ث�م ال 
ي�رون يف القط�اع األساس�ي مكاناً للف�رص. ووفقاً 
مل�ا ذك�ره روب: م�ا كان هذا ليح�دث »لو كانت 
هن�اك إمكاني�ة حتقيق من�و س�ريع يف اإلنتاجية 

يف جم�ال اإلنت�اج الغذائي«.
وي�ؤدي ه�ذا الن�وع م�ن اهلج�رة إىل ظه�ور 
ه�ذه  مالحظ�ة  وميك�ن  املس�نني.  املزارع�ني 
الظاه�رة يف كل م�كان، حتى يف آس�يا وأفريقيا، 
حي�ث يبل�غ متوس�ط ُعم�ر املزارع�ني 60 عامًا، 
ويك�ون مس�توى تعليمهم منخفض�اً بصفة عامة. 
ه�ذه  يف  احملتم�ل  غ�ر  »م�ن  روب:  ويوض�ح 
الظ�روف، أن يت�م تطبي�ق ممارس�ات وتقني�ات 
جدي�دة لتحوي�ل الزارع�ة إىل نظام مس�تدام أكثر 

إنتاجًا«. 
ب�دور  الش�باب  يضطل�ع  أن  روب  ويتمن�ى 
حم�وري يف إح�داث ه�ذا التح�ول يف الزراع�ة. 
فالزراع�ة البيئي�ة عل�ى س�بيل املث�ال، ه�ي م�ن 
اجمل�االت ال�يت ق�د توف�ر العدي�د م�ن ف�رص 
العم�ل مرتفع�ة اجل�ودة. وتتع�اون املنظم�ة م�ع 
ال�دول لتطوي�ر ه�ذه اإلمكان�ات، غ�ر أن هناك 

الكث�ر مم�ا ينبغ�ي القي�ام ب�ه.

»جي�ب أن ختل�ق األنش�طة غ�ر الزراعي�ة 
ق�دراً أك�رب بكث�ر من ف�رص العم�ل. وجيب أن 
نض�خ بع�ض احليوي�ة يف األنش�طة الزراعي�ة من 
جان�ب والصناع�ات الزراعي�ة واخلدم�ات م�ن 

جان�ب آخ�ر«.

يف  الش�باب  توظي�ف  تعزي�ز  يكف�ي  وال 
األنش�طة الصناعي�ة، كم�ا تفع�ل أفريقي�ا حالياً. 
ظ�ل  يف  أن�ه  الص�دد:  ه�ذا  يف  روب  ويضي�ف 
دخول 27 مليون ش�اب إىل س�وق العمل كل عام 

يف املنطق�ة، ل�ن حتظ�ى إال نس�بة متواضع�ة من 
ه�ؤالء الش�باب بف�رص عم�ل، حت�ى يف ظل منو 
األنش�طة غ�ر الزراعي�ة البال�غ عش�رة يف املائ�ة 
س�نوياً. وم�ن ث�م جي�ب أن متث�ل ف�رص العم�ل 
الزراعي�ة على املدى املتوس�ط - عل�ى أقل تقدير 
- جانب�اً مهم�اً من حل مش�كلة بطالة الش�باب.

املرأة العاملة
القض�اء  يف  أساس�ياً  دوراً  أيض�اً  امل�رأة  س�تؤدي 
عل�ى الفق�ر يف املناط�ق الريفي�ة، إذ متث�ل امل�رأة 
الزراع�ة.  يف جم�ال  العم�ل  ق�وة  نص�ف  حن�و 
كث�رات  نس�اء  تتحم�ل  النامي�ة،  ال�دول  ويف 
مس�ؤولية وح�دات اإلنتاج الزراع�ي، على الرغم 
م�ن العقب�ات األكث�ر بكث�ر ال�يت ينبغ�ي هل�ن 
مواجهته�ا للحص�ول عل�ى املدخ�الت وامل�وارد.

ويش�ر روب إىل أن�ه » ال ُيس�مح للم�رأة يف 
بع�ض البل�دان بامتالك األراضي بش�كل رمسي، 
عل�ى  احلص�ول  صعوب�ة  م�ن  يزي�د  م�ا  وه�و 
االئتم�ان ومن ثم ش�راء املوارد الالزم�ة لإلنتاج«. 
ويس�تطرد روب »ف�إذا مل حن�د م�ن أوج�ه ع�دم 
م�ن  س�يكون  ه�ذه،  اجلنس�ني  ب�ني  املس�اواة 
الفق�ر يف  التخفي�ف م�ن ح�دة  للغاي�ة  العس�ر 
املناط�ق الريفي�ة«. ومن األهمية أن تس�تفيد املرأة 
م�ن برام�ج احلماية االجتماعية، إذ يس�هم ذلك 

إس�هاماً إجيابي�اً للغاي�ة يف قضي�ة الغ�ذاء.

 »تشر التقديرات 
إىل أن 1.2 مليار 
شخص يف الدول 
النامية ال يزالون 

 يعيشون 
يف فقر مدقع«.

حقائق أساسية عن الفقر يف املناطق الريفية

تشري التقديرات إىل أن 1.2 
مليار شخص يف الدول النامية 

ال يزالون يعيشون يف فقر 
مدقع.

انخفض الفقر املتوسط )أي 
األشخاص الذين يعيشون بأقل 

من 2 دوالر أمرييك يومياً( 
برسعة أقل بكثري، يف حني كان 

باإلمكان يف الواقع انتشال 

الكثريين من الفقر املدقع إذا 

انعكس هذا االتجاه.

ويُعد كال من الفقر املدقع 

واملتوسط ريفياً يف األساس، إذ 

يعيش أكرث من 75 يف املائة 

من فقراء العامل يف املناطق 

الريفية، ويعتمدون اعتامداً 

كبرياً عىل الزراعة.

يحظى الفقراء بعدد قليل 
للغاية من فرص العمل 

املحرتمة، إذ يعيش معظمهم 
يف مناطق قليلة اإلنتاج، يفتقر 

فيها االقتصاد املحيل إىل التنوع، 
وترتفع معدالت البطالة وتصبح 

الوظائف غري آمنة.

ويدفع الفقر الكثري من 
األطفال إىل سوق العمل، إذ 

نجد نحو 60 يف املائة تقريباً 
من عاملة األطفال يف العامل 

يف مجال الزراعة، حيث يعمل 
األطفال يف ظروف خطرية 
تهدد صحتهم وتعليمهم 

وفرص حياتهم.

كام تظهر االختالفات بني 
الجنسني بدرجة أكرب بني 

الفقراء. فعىل سبيل املثال، 

تبلغ الفجوة يف عدد سنوات 

التعليم بني الرجال والنساء 

الفقراء، ضعف نظريتها بني 

الرجال والنساء غري الفقراء.

وتزداد معاناة األشخاص 

أصحاب الدخل املنخفض من 

انعدام األمن الغذايئ وسوء 

التغذية.
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 توفري الغذاء للعدد 
املتزايد من السكان

 لقد أصبح الوصول إىل اإلنتاج الغذايئ الكايف واملستدام أكرث أهمية من أي وقت مىض، 
وبخاصة مع وصول عدد سكان كوكب األرض إىل 9 مليارات شخص بحلول عام 2050.

وحت�ى يتس�نى توف�ر الغذاء لس�كان العامل، ظه�رت مناهج
جدي�دة لتحقي�ق األم�ن الغذائ�ي باس�تخدام أنظم�ة فعال�ة مس�تدامة. وقد 
زادت صعوب�ة ه�ذه املهم�ة نتيج�ة النم�و احل�اد املتوقع للس�كان يف بعض 
الوق�ت  الغذائ�ي يف  األم�ن  انع�دام  األكث�ر ش�دة يف  ُتع�د  ال�يت  املناط�ق 

احلال�ي. ول�ن تك�ون هن�اك حاج�ة إىل إنت�اج املزيد م�ن الغذاء فحس�ب، 
ب�ل جي�ب احل�د أيض�ًا بدرج�ة كبرة م�ن فضالت الغ�ذاء. ولعل الس�ؤال 
ال�ذي يف�رض نفس�ه ه�و كي�ف ميكن ضم�ان حق كل ش�خص يف احلصول 

الغذاء؟ عل�ى 
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األمن 
الغذايئ

الزراعة يف املستقبل
على الرغم من أنهما قد ال متثالن السبيل الوحيد لتوفر الغذاء للعدد املتزايد 

من السكان، إال أن الزارعة البيئية والزراعة الذكية مناخيًا، هما مثاالن للتدابر 
البديلة اليت حتظى مبزيد من التأييد، واليت ميكن أن تسهم يف ضمان اإلنتاج الغذائي 

واألمن الغذائي املستدام. وكذلك قد تساعد هذه املناهج اجلديدة يف مكافحة سوء 
التغذية، وتساعد يف الوقت ذاته على التكيف مع تغر املناخ.

ملزيد من املعلومات. الحفظ والتوسع. دليل صانع السياسات بشأن التكثيف املستدام 
لإلنتاج املحصويل لدى املالكني الصغار

WWW.FAO.ORG/AG/SAVE-AND-GROW/ES/INDEX.HTML

الزراعة البيئية
تع�د الزراع�ة البيئي�ة أس�لوب م�ن ش�أنه أن جيعل 
الزراع�ة والغاب�ات ومصاي�د األمس�اك أكث�ر إنتاجية 
واس�تدامة. وق�د مت ابت�كار الزراع�ة البيئي�ة، م�ن 
البداي�ة، اس�تناداً إىل ُبع�د اجتماع�ي ق�وي، حيرتم 
ال�دور االبت�كاري للمزارع�ني. ويف حماول�ة لتقدي�م 
حواف�ز ملث�ل ه�ذه األف�كار، دع�م اجملتم�ع املدن�ي 
مش�روعاٍت مث�ل امل�زارع البيئي�ة، ال�يت ق�د تزي�د 
إنتاجيته�ا يف ظ�روف معين�ة ع�ن إنتاجي�ة امل�زارع 
قيم�ة  امل�زارع  ه�ذه  ق�د متث�ل  وكذل�ك  التقليدي�ة. 
مضاف�ة م�ن خ�الل محاي�ة البيئ�ة، واإلبق�اء عليه�ا 

خالي�ة م�ن املنتج�ات الكيميائي�ة.
وتعم�ل منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة حالي�اً عل�ى 
اإليض�اح العلم�ي للنتائ�ج اإلجيابية للزراع�ة البيئية 
املرتبط�ة باالس�تدامة البيئي�ة والتغذي�ة، وخباص�ة 
بالنس�بة لصغ�ار املزارعني. وتتي�ح املنظمة، بوصفها 
منص�ة حمايدة، مش�اركة املعلومات ب�ني املنتجني، 
ش�بكة  بن�اء  تش�هد  ال�يت  أفريقي�ا،  يف  وخباص�ة 
تس�اعد  األمريكت�ني،  ويف  اجمل�ال.  يف  للباحث�ني 
املنظم�ة يف تعزي�ز اإلط�ار القانوني، يف حني تش�جع 

املنظم�ة احل�وار السياس�ي يف آس�يا.

الزراعة الذكية 
مناخيًا

زي�ادة  إىل  مناخي�ًا  الذكي�ة  الزراع�ة  ته�دف 
اإلنت�اج الزراع�ي والرب�ح، إىل جان�ب التأقل�م 
م�ع تغ�ر املن�اخ، واحلد م�ن انبعاث�ات غازات 
الدفيئ�ة الناجت�ة ع�ن الزراع�ة إن أمك�ن ذل�ك. 
البدي�ل،  املنه�ج  هل�ذا  األخ�رى  املزاي�ا  وم�ن 
الغذائ�ي يف  مس�اهمته يف زي�ادة مرون�ة األم�ن 
النم�و.  س�ريعة  احلضري�ة  الس�كانية  املناط�ق 
مُيّك�ن  املنه�ج  ه�ذا  أن  يف  الفك�رة  وتتمث�ل 
اجملتمع�ات احمللي�ة من التكيف م�ع الظروف 
اجلوي�ة القاس�ية، وغره�ا م�ن العواق�ب غ�ر 

املناخ�ي. للتغ�ر  املرغوب�ة 
وم�ن املتوق�ع حبلول ع�ام 2020، أن تكون 
25 دول�ة عل�ى األق�ل ق�د وضعت سياس�اتها أو 
براجمه�ا ال�يت تتي�ح لنح�و 25 ملي�ون من�زل 
ريف�ي تطبي�ق مناه�ج الزراع�ة الذكي�ة مناخي�اً 
تطبيق�ًا عملي�ًا. وق�د ب�دأ ذلك بالفع�ل ويتواصل 
حالي�ًا يف بع�ض ال�دول، مث�ل كيني�ا وتنزاني�ا، 
حي�ث تنف�ذ املنظم�ة مش�روعها للتخفي�ف م�ن 
آث�ار تغ�ر املناخ يف الزراعة، آخ�ذة يف اعتبارها 
االجتماعي�ة  والظ�روف  البيئي�ة  الزراع�ة 

االقتصادي�ة.

2010، إسالم أباد )باكستان(

يعد توفري الغذاء للعدد املتزايد من السكان، 
املتوقع أن يزيد من 7 مليارات إىل أكرث من 
9 مليارات نسمة بحلول عام 2050، من بني 
التحديات املُلحة التي تواجه العامل اليوم.

© منظمة األغذية والزراعة/فاروق نعيم
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فواقد األغذية
ل�و مت توف�ر رب�ع فواق�د األغذية يف العامل اليوم، ألمكنت تغذية كل ش�خص 

جائع يف العامل.

ما املقصود بالغذاء؟
الغ�ذاء ه�و ذل�ك اجل�زء م�ن املنت�ج، ال�ذي يت�م 
إنتاج�ه بقص�د أن يتناول�ه البش�ر. فعل�ى س�بيل 
املثال، ال ُتعد قش�رة املوز من الغذاء ألنها ليس�ت 

موجه�ة لالس�تهالك اآلدم�ي.

ما املقصود بفواقد األغذية؟
االخنف�اض يف كمي�ة الغ�ذاء أو نوعيت�ه. وعل�ى 
أو  الزراعي�ة  املنتج�ات  التحدي�د، ه�ي  وج�ه 
الس�مكية املوجه�ة لالس�تهالك اآلدم�ي، واليت 
ال يت�م يف النهاي�ة اس�تهالكها أو ال�يت يؤث�ر 
اخنف�اض جودته�ا عل�ى م�دى س�المة تناوهل�ا 
أو قيمته�ا الغذائي�ة أو املالي�ة. ويتضم�ن ذل�ك 
املس�تخدمة  الطبيعي�ة  للم�وارد  كب�راً  إه�داراً 
يف اإلنت�اج )املي�اه والرتب�ة وانبعاث�ات غ�ازات 

بصف�ة  األغذي�ة  فواق�د  وتظه�ر  الدفيئ�ة(. 
أساس�ية يف اإلنت�اج واحلص�اد وخمتلف مراحل 
التصني�ع، ع�الوة على سلس�لة اإلم�داد، مبا يف 

ذل�ك التوزي�ع.

ما املقصود بتبذير األغذية؟
األغذي�ة املوجه�ة يف البداية لالس�تهالك اآلدمي، 
وال�يت يتم التخلص منها أو اس�تخدامها يف غرض 
آخر )أي ال يتم تناوهلا(، س�واء بش�كل اختياري 
أو ألنه�ا ق�د ُتركت لتفس�د أو انته�ت صالحيتها 
نتيج�ة اإلهم�ال، حت�ى إذا كان الغ�ذاء يف حال�ة 
نهاي�ة  يف  ذل�ك  وحي�دث  لالس�تهالك.  مثالي�ة 

السلس�لة، حي�ث يك�ون املس�تلك طرف�ا فيها. 

األغذي�ة  فواق�د  حت�دث  أي�ن 
وفض�الت األغذي�ة بصفة رئيس�ة؟
حي�دث معظ�م الفواقد يف ال�دول النامية على طول 
سلس�لة اإلم�داد، قب�ل الوصول إىل املس�تهلك. أما 
معظ�م تبذيرات األغذية فتح�دث يف الدول النامية 
عق�ب الش�راء، وه�و ما يؤك�د أن تعليم املس�تهلك 

وتوعيت�ه أم�ُر الزم للحد من هذه املش�كلة.

م�ا ال�ذي يعني�ه التقليل م�ن فواقد 
األغذية؟

ي�ؤدي التقلي�ل م�ن فواق�د األغذي�ة ع�ن طري�ق
حتس�ني ممارس�ات احلص�اد والتخزي�ن واملعاجلة 
الغ�ذاء، وخف�ض  والتوزي�ع إىل زي�ادة إم�دادات 
األس�عار وتقلي�ل الضغ�ط عل�ى األراض�ي وغره�ا 

م�ن امل�وارد الن�ادرة.
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يتحـول نحو ثلـث الغـذاء املنتج 
اآلدمـي  لالسـتهالك  العـامل  يف 
)قرابـة 1.3 مليـار طـن(  سـنوياً 

أو فضـالت. فواقـد  إىل  إمـا 

تصـل فواقد وفضـالت الغذاء إىل 
أمريـيك  مليـار دوالر  نحـو 680 
يف الـدول الصناعيـة، ونحـو 310 
الـدول  يف  أمريـيك  دوالر  مليـار 

لنامية. ا

تهـدر الـدول الصناعيـة والنامية 
تقريبـاً  ذاتهـا  األغذيـة  كميـات 
)670 مليـون طـن و630 مليـون 

طـن عـىل التـوايل(.

والخـرضوات،  الفواكـه  تحظـى 
مبـا يف ذلـك الجـذور والدرنـات، 
بأعـىل معـدالت إهـدار بـني كل 

األغذيـة.

يف كل عـام، يهدر املسـتهلكون يف 
الـدول املتقدمة قـدراً من الطعام 
)222 مليـون طـن( يسـاوي صايف 
بأكملـه يف دول  الغـذايئ  اإلنتـاج 
يف  الكـربى  الصحـراء  جنـوب 

أفريقيـا )230 مليـون طـن(.

تصل حصـة الفرد املسـتهلك من 
الفواقـد ما يـرتاوح بني 95 و 115 
كجـم سـنوياً يف أوروبـا وأمريـكا 
الشـاملية، يف حـني يـرتاوح هـذا 
الرقـم فقـط بـني 6 و 11 كغـم 
سـنوياً يف دول جنـوب الصحـراء 
الكـربى وجنـوب آسـيا وجنـوب 

رشق آسـيا. 

يف الـدول الناميـة، يحـدث 40 يف 
املائـة من الفواقـد يف مرحلتي ما 
بعـد الحصـاد والتصنيـع، يف حني 
املائـة  مـن 40 يف  أكـرث  يحـدث 
مـن الفواقـد يف الـدول الصناعية 
خـالل مرحلتـي البيـع بالتجزئـة 

واالسـتهالك.

بالتجزئـة،  البيـع  مسـتوى  عـىل 
يتـم إهـدار كميـات كبـرية مـن 
األغذيـة نتيجـة معايـري الجـودة 
عـىل  التأكيـد  يف  تفـرط  التـي 

املظهـر.

والفضـالت  الفواقـد  ترقـى 
الغذائيـة أيضـاً إىل مرحلة إهدار 
امليـاه  تشـمل  التـي  املـوارد 
والعاملـة  والطاقـة  واألرايض 
انبعاثـات  وإنتـاج  املـال،  ورأس 
مـا  داٍع،  دون  الدفيئـة  غـازات 
الحـراري  االحتبـاس  يف  يسـهم 

املنـاخ. وتغـري 

قـد يطعـم الغـذاء الـذي يتحول 
أو فضـالت يف  إىل فواقـد  حاليـاً 
مليـون   300 الجنوبيـة  أمريـكا 

شـخص. 

قـد يطعـم الغـذاء املهـدر حاليـاً 
يف أوروبـا 200 مليـون شـخص.

قـد يطعـم الغـذاء املهـدر حاليـاً 
يف أفريقيـا 300 مليـون شـخص.

أثنـاء  األغذيـة  فواقـد  ترتجـم 
دخـل  إىل  والتخزيـن  الحصـاد 
ضائع بالنسـبة لصغـار املزارعني، 
بالنسـبة  األسـعار  يف  وارتفـاع 

الفقـراء. للمسـتهلكني 

النتائج األساسية.
األرقام تتحدث عن نفسها
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 فواقد
الطعام

مبادرة »أنقذوا الطعام«
توف�ر املب�ادرة بيان�ات ش�املة ع�ن فق�د األطعمة ال�يت اليتوقع 
أنه�ا متث�ل ذل�ك. ويف ظ�ل األمثل�ة املصاحب�ة لإلحص�اءات 
األساس�ية، يس�هل إدراك حج�م املش�كلة، ال�يت تق�ع غالب�اً 
يف ال�دول النامي�ة، وهل�ا تأث�ر خط�ر عل�ى الغ�ذاء واألم�ن 

الغذائ�ي.

الزراعة
ما بعد الحصاد

التصنيع
التوزيع

االستهالك

%30
فواقد 
الحبوب

 يف الدول النامية، يهدر املستهلكون
286 مليون طن من منتجات الحبوب.

 763 مليار عبوة 
من املعكرونة

أوروبا
أمريكا الشاملية وأوقيانوسيا
الدول اآلسيوية الصناعية
دول جنوب الصحراء الكربى يف أفريقيا
شامل أفريقيا وغرب آسيا وآسيا الوسطى
جنوب وجنوب رشق آسيا
أمريكا الجنوبية
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%45
فواقد الجذور
والدرنات

يف أمريكا الشاملية وجزر املحيطات وحدها،
يتم إهدار 000 814 5 طن يف مرحلة 

االستهالك وحدها.

أي نحو مليار كيس من 
البطاطس

%20
فواقد منتجات

األلبان
يف أوروبا وحدها، يتم فقد أو إهدار 29 

مليون طن من منتجات األلبان سنوياً.

مليار بيضة 574
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الزراعة
ما بعد الحصاد

التصنيع
التوزيع

االستهالك

مصايد األسامك 
الصيد املهدر

التصنيع

التوزيع
االستهالك

اإلنتاج الحيواين

الذبح

التصنيع
التوزيع

االستهالك

%35
 فواقد 

األسامك
تتم إعادة 8% من األسامك التي تم صيدها 
عىل مستوى العامل إىل البحر، ويف معظم 

الحاالت، تكون هذه األسامك ميتة أو أوشكت 
عىل املوت، أو مترضرة بدرجة خطرية.

قرابة 3 مليارات سمكة سلمون 
من أسامك املحيط األطليس

%20
 فواقد 

اللحم البقري
 من بني اإلنتاج البالغ 263 مليون طن، 
يتحول 20 يف املائة إىل فواقد أو فضالت.

 أي ما يساوي
مليون بقرة 75

%45
تبذير الفواكه
والخرضوات
 إىل جانب الجذور والدرنات، تعد 

 معدالت اإلهدار أعىل بكثري من أي 
 نوع آخر من الغذاء: حيث يتم إهدار 

نحو نصف اإلنتاج الكيل.

3.7 تريليون تفاحة

%22
فواقد النباتات

البقولية والزيتية 
ما يساوي كمية الزيتون 

الالزمة مللء 11000 حامم 
سباحة أوليمبي بالزيت
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يبلغ فريناندو 10 سنوات، 
ويعاني من السمنة املفرطة.

يبلغ وزن فرناندو 70 
كيلوغرامًا، غر أنه مصاب 

بفقر الدم. ويعيش فرناندو يف 
املكسيك، حيث يعاني واحد 

من كل أربعة أطفال أو يافعني 
من الوزن الزائد أو السمنة 

املفرطة.
يف الواق�ع، يدم�ن فرنان�دو تن�اول املش�روبات 
الس�كرية، وه�و يتناوهل�ا أثن�اء مش�اهدة التلف�از 
لع�دة س�اعات يومي�اً. ولي�س ل�دى والديه وقت 
للع�ب مع�ه، وال متث�ل التدريب�ات البدنية جزءاً 
م�ن حياته. وال حيب وال�ده تناول اخلضروات، 
وتقوم والدته بالطهي باس�تخدام الدهن والقش�دة 
احلمضي�ة. ويف ظ�ل هذه األج�واء، ورغم املعاير 
املدرس�ية اجلدي�دة، أي أن املقص�ف املدرس�ي 
ق�د صار يق�دم املزيد م�ن الفواك�ه واخلضروات، 
غالب�اً م�ا جي�د فرنان�دو وس�يلة للحص�ول على 
احلل�وى واملثلج�ات. ويظ�ن وال�داه أن�ه بصح�ة 
جي�دة ألن�ه »ممتلئ اجلس�م«، إال أن�ه يف الواقع 
مص�اب بفقر الدم، ويفتق�ر إىل املغذيات الدقيقة.

لفني�س،  وال�دة  جوي�س،  اعت�ادت  وق�د 
إطع�ام ابنته�ا العصي�دة. وه�ي تتعل�م حالي�اً أمور 
التعليمي�ة  املش�روعات  أح�د  يف  التغذي�ة  ح�ول 
ملنظم�ة األغذي�ة والزراع�ة. بدأت جوي�س إضافة 
املكون�ات املغذي�ة إىل العصي�دة، ومن�ذ أن ب�دأت 
يف ه�ذه التغي�رات، » مل مت�رض لفني�س س�وى 
م�رة واحدة، وكان ذلك ج�راء اإلصابة باملالريا«، 
وفق�اً مل�ا ذكرت�ه جويس. وتتحس�ن صحة جويس 
تدرجيي�ًا، عل�ى الرغ�م م�ن أن بع�ض آث�ار س�وء 
فم�ن  حياته�ا.  ط�وال  معه�ا  س�تظل  التغذي�ة 
تنم�و  أو  فكري�اً  لفني�س  تتط�ور  أال  احملتم�ل 

 تحسني مستويات 
التغذية

 يُعد سوء التغذية القاسم املشرتك بني ماليني األشخاص يف العامل الذين يعانون 
 إما من سوء التغذية أو الوزن الزائد. ومتثل حياة لفنيس وفريناندو، وهام 

طفالن من دول مختلفة، الجانبني الصعبني للمشكلة.

تبلغ لفنيس سبعة أعوام 
وتعاني من سوء التغذية. 

تعيش لفنيس يف ماالوي، حيث 
يعاني نصف األطفال تقريباً 
حتت سن اخلامسة من سوء 
تغذية مزمن وتقزم يف النمو 
نتيجة النظام الغذائي الذي 
ال يوفر هلم القدر الكايف من 

السعرات احلرارية أو املغذيات.
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املؤمتر الدولي الثاني للتغذية
األمن 
الغذايئ

م�ن عاملي�ة،  مناش�دة  ص�درت 
جان�ب املؤمت�ر الدول�ي الثان�ي للتغذي�ة 
ال�ذي انعق�د يف ش�هر نوفمرب ع�ام 2014 
يف املقر الرئيس�ي ملنظمة األغذية والزراعة 
التحدي�ات  م�ع  بالتعام�ل  روم�ا،  يف 
الرئيس�ة ال�يت يفرضه�ا س�وء التغذي�ة. 
باالش�رتاك  ُعق�د  ال�ذي  املؤمت�ر  ومج�ع 
م�ع منظمة الصح�ة العاملي�ة، وفود 172 
دول�ة، و150 ممث�اًل للمجتم�ع املدن�ي، 
اخل�اص،  للقط�اع  ممث�ل   100 وقراب�ة 
ع�الوًة على بع�ض الش�خصيات البارزة.
املؤمت�ر  فرانس�يس  الباب�ا  وحض�ر 
وح�ث الق�ادة السياس�يني م�ن كل أحناء 
الع�امل عل�ى التفك�ر يف الغ�ذاء والتغذي�ة 
والبيئ�ة بوصفه�ا قضاي�ا عاملي�ة عام�ة. 
ودع�ا الباب�ا إىل التضام�ن وضم�ان األم�ن 
الغذائ�ي للجمي�ع، مش�دداً عل�ى أن احل�ق يف احلص�ول على الطعام الصح�ي أمٌر مرتب�ط بالكرامة 
ال بالعم�ل اخل�ري. كم�ا ذك�ر أن م�ن ب�ني املعوق�ات اليت تع�رتض طري�ق مكافحة اجلوع وس�وء 
التغذي�ة »إعط�اء األولوي�ة للس�وق واألهمية البالغة للربح، وهو م�ا أدى إىل حتويل الغذاء إىل جمرد 

س�لعة ُتب�اع وُتش�رتى، وختض�ع للتقدي�رات والتوقع�ات«.
ومن جانبها أكدت جاللة امللكة ليتس�يا، ملكة أس�بانيا، اليت تش�غل منصب س�فرة خاصة 
ملنظم�ة األغذي�ة والزراع�ة لش�ؤون التغذي�ة، عل�ى أهمي�ة دور امل�رأة يف التغذي�ة األس�رية، ودعت 
إىل االس�تثمار لتحس�ني التغذي�ة، عل�ى األق�ل كإج�راء منطق�ي م�ن وجه�ة النظ�ر االقتصادي�ة. 
كم�ا حض�ر املؤمت�ر ع�دد آخ�ر من الضي�وف البارزي�ن، مثل س�يدة ب�رو األوىل، نادي�ن هريديا، 
وجالل�ة مل�ك ليس�وتو، ليت�زي الثال�ث، ومس�و األم�رة هي�ا بن�ت احلس�ني م�ن دول�ة اإلم�ارات 

العربي�ة املتحدة. 
ويؤك�د خوس�يه غرازيان�و دا س�يلفا، املدي�ر العام ملنظمة األغذي�ة والزراع�ة أن »التغذية جيب 
أن تتحول إىل قضية سياس�ية«. ويس�تطرد خوس�يه قائاًل: »للمرة األوىل يف التاريخ، ميكن للبش�ر 
أن يؤك�دوا أن الع�وز لي�س جم�رد قض�اء وق�در، وأن باإلمكان القض�اء التام على اجل�وع«. وقد أقر 
زعم�اء الع�امل إع�الن روم�ا بش�أن التغذي�ة، وإط�ار العم�ل ذي الصل�ة. وحتت�وي هات�ان الوثيقتان 
عل�ى مب�ادئ اختياري�ة ته�دف إىل مواجهة التحديات الكربى املرتبطة بالتغذية، كإجياد وس�ائل 
للتعام�ل م�ع الس�منة املفرط�ة ومكافحة نق�ص املغذيات الدقيق�ة وضمان حصول كل ش�خص على 

الطع�ام الصحي.

بالش�كل الت�ام، إذ ُتع�د التغذية خ�الل الفرتة من 
6 إىل 18 ش�هراً بالغ�ة األهمي�ة لتطور الش�خص.
لق�د تعل�م فرينان�دو أن يتعايش م�ع مرضه، 
غ�ر أن صحت�ه ضعيف�ة، ووضع�ه ي�زداد صعوبة 
واس�تحالة يف التغي�ر، فه�و يعان�ي م�ن عواق�ب 
التح�ول الثق�ايف املصاح�ب لنظ�ام غذائ�ي غ�ين 
للغاي�ة بالس�كريات والدهون ومنخف�ض للغاية يف 
الفاكه�ة واخلض�روات. ويتعرض فرناندو لس�يل 
األطعم�ة  ع�ن  اإلعالن�ات  م�ن  مس�تمر  ج�ارف 
املصنع�ة ال�يت حتت�وي عل�ى كمي�ة مرتفع�ة م�ن 
الس�كر والده�ون. وجتعل ه�ذه البيئة من الصعب 
علي�ه اختي�ار الطع�ام الصح�ي ال�ذي يفتق�ر إىل 
اجلاذبي�ة التجاري�ة ال�يت ال يس�تطيع فرنان�دو 
مقاومته�ا. ويع�د فرنان�دو قاب�اًل للتأث�ر علي�ه 

بس�هولة وه�و يف س�ن العاش�رة.
ويس�اهم تش�يكوندي، ج�د لفني�س البال�غ 
م�ن العم�ر 79 عام�ًا، يف جلس�ات التوعية بش�أن 
التغذي�ة. وق�د أدرك تش�يوكندي أهمي�ة الصح�ة 
العام�ة وتأك�د أن�ه من�ذ أن ب�دأت األمه�ات يف 
إضاف�ة اخلض�روات والف�ول الس�وداني واألوراق 
اخلض�راء والبي�ض إىل العصي�دة ، » ب�دأ األطفال 
يف اكتس�اب بع�ض ال�وزن، وقل�ت معاناته�م م�ن 

اإلس�هال، وص�اروا أق�ل ُعرض�ة لألم�راض«.
وتصي�ب الس�منة املفرطة ال�ي يعاني منها 
فرينان�دو حن�و 600 ملي�ون طف�ل آخ�ر عل�ى 
مس�توى الع�امل. وهن�اك 1.3 ملي�ار ش�خص آخر 
يعان�ون م�ن ال�وزن الزائ�د. وُتع�د الس�منة املفرطة 
وال�وزن الزائ�د م�ن عوام�ل اخلط�ورة ال�يت تزي�د 
م�ن احتم�ال اإلصاب�ة باألمراض املرتبط�ة بالنظام 
الغذائ�ي، كم�رض الس�كري، ومش�كالت القل�ب 

والذحب�ات الصدري�ة وبع�ض أن�واع الس�رطان.
تظه�ر  التغذي�ة،  لس�وء  آخ�ر  مث�ال  ويف 
الث�الث  الكالس�يكية  األع�راض  لفني�س  عل�ى 
لس�وء التغذي�ة. فه�ي أقص�ر مم�ا ينبغي بالنس�بة 
بالنس�بة  ينبغ�ي  مم�ا  أحن�ف  وه�ي  لعمره�ا، 
لطوهل�ا، كم�ا تعان�ي مم�ا يع�رف باس�م »اجل�وع 
املس�ترت« نتيج�ة نق�ص الفيتامين�ات واملع�ادن يف 
نظامه�ا الغذائ�ي. وتؤث�ر ه�ذه املش�كلة على حنو 

2 ملي�ار ش�خص يف الع�امل.

2014، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، روما )إيطاليا(.
صاحبة السمو األمرية هيا بنت الحسني سفرية األمم املتحدة 

للسالم، وبان يك مون األمني العام لألمم املتحدة يف املؤمتر 
الدويل الثاين للتغذية.

© منظمة االغذية والزراعة/جوليو نابوليتانو
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ورغ�م أن ه�ذا قد يبدو غري معق�ول، يعاني 
وم�ن  املس�ترت«.  »اجل�وع  م�ن  أيض�اً  فرينان�دو 
املث�ر للس�خرية، أن س�وء التغذية وال�وزن الزائد 
تربطهم�ا عالق�ة متعّدي�ة، فكلم�ا زاد ه�ذا، زاد 
ذاك، ورمب�ا يتواج�دان مع�اً يف املن�زل ذات�ه يف 
بع�ض احل�االت. وحتت�اج امل�رأة يف العدي�د م�ن 
ال�دول إىل مزي�د م�ن الدع�م للحصول عل�ى املوارد 
والرعاي�ة الصحية واملعلومات ع�ن التغذية، نظراً 
ألن للم�رأة التأث�ر األكرب عل�ى التغذية يف املنزل. 
وُتع�د أس�رة جوي�س م�ن األمثل�ة اجلي�دة عل�ى 
إمكاني�ة تغي�ر حي�اة األطف�ال واألجي�ال القادمة 
م�ن خ�الل حتس�ني التوعي�ة يف جم�ال التغذي�ة. 
جانب�ان  وفرينان�دو  لفني�س  أن  ش�ك  وال 
مؤمل�ان ملش�كلة س�وء التغذي�ة ذاته�ا، ال�يت تؤثر 
عل�ى كل جوان�ب تط�ور األش�خاص. فه�ي تؤثر 
ض�د  واملناع�ة  املدرس�ي  واألداء  احلم�ل  عل�ى 
الع�دوى، وج�ودة احلي�اة عق�ب البل�وغ وق�درة 

الش�خص عل�ى كس�ب رزق�ه.
وق�د جعل�ت منظمة األغذي�ة والزراعة التغذية 
الغذائ�ي.  األم�ن  إىل جان�ب  األولوي�ات،  ضم�ن 
ض�رورة التغذي�ة اجلي�دة الالزمة للحي�اة املتكاملة 
الصحية الكرمية، اليت تس�هم يف خلق جمتمعات 
حتق�ق إمكاناته�ا عل�ى مس�توى التطور البش�ري. 

ويكم�ن الس�ر يف االلتزام السياس�ي. 

 حقائق أساسية 
عن التغذية

تؤثر مشكالت التغذية عىل كل سكان 
العامل، رغم أن هذا التأثري قد يأخذ أشكاالً 

مختلفة. ويُعد األطفال أهم ضحايا سوء 
التغذية، التي تحد من منوهم وتطورهم 

الشخيص، وتؤثر سلباً عليهم طوال حياتهم. 
ونرسد فيام ييل بعض اإلحصاءات العامة 

التي توضح التحديات التي نواجهها يف 
إطار جهودنا الرامية إىل تحسني مستويات 

التغذية يف العامل.

 795
مليون 

شخص يعانون 
من الجوع 

املزمن

161 مليون
طفل تحت سن 
الخامسة يعانون 

من التقزم

99 مليون 
طفل يعانون من

نقص الوزن

51 مليون طفل
يعاين من الهزال 
الناتج عن سوء 
التغذية الحاد

3.4 مليون شخص
يتوىف سنوياً نتيجة الوزن 
الزائد أو السمنة املفرطة

1400 مليون شخص
يعانون من الوزن الزائد

500 مليون شخص بالغ 
يعانون من السمنة املفرطة

نحو 45% من
وفيات الرُضع مرتبطة 

بسوء التغذية
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© منظمة األغذية والزراعة/لوكا سوال

األمن 
الغذايئ

2015، ماخانغا )ماالوي(

أراٍض أتلفها الفيضان. وقد عملت 
منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة عن كثب مع حكومة 
ماالوي لتقليل تعرض الدولة 

للمخاطر مثل الفيضان والجفاف.

 تحسني مقاومة األشخاص األكرث 
تعرضاً للمخاطر واألزمات

 تُعد املقاومة مفهوماً جديداً يف عامل التعاون التنموي، 
من خالل السعى إىل منع املخاطر وتوقعها والتخفيف منها.
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االس�رتاتيجية األه�داف  أن  رغ�م 
إىل  الع�ودة  تع�ين  والزراع�ة  األغذي�ة  ملنظم�ة 
لتاسيس�ها،  األولي�ة  الرس�الة  وإىل  اجل�ذور 
جديدي�ن:  مفهوم�ني  أيض�اً  تش�مل  أنه�ا  إال 
االس�تدامة واملقاومة. وقد أصبح حتس�ني مرونة 
س�بل العيش ملواجهة املشكالت واألزمات جزًء 
رئيس�اً م�ن رس�الة املنظم�ة؛ كم�ا أنه�ا تضطلع 
االس�تدامة،  جان�ب  إىل  يضم�ن،  ه�ام  ب�دور 
حتقي�ق التنمي�ة بأفض�ل طريق�ة مس�تدامة ق�در 
اإلم�كان. وميك�ن وص�ف املقاوم�ة بأنه�ا القدرة 
عل�ى من�ع الك�وارث واألزم�ات وكذل�ك توقعها 
أو امتصاصه�ا أو اس�تيعابها أو التع�ايف منه�ا 
بطريق�ة فعال�ة ومس�تدامة ويف الوقت املناس�ب. 
هن�اك  كان�ت  إذا  املث�ال،  س�بيل  فعل�ى 
منطق�ة م�ا معرض�ة لل�زالزل، ينص�ب الرتكي�ز 
عل�ى تطوي�ر املنطق�ة م�ع األخ�ذ يف االعتب�ار 
إمكاني�ة ح�دوث ال�زالزل، حبي�ث يت�م تقليل 
ال�ذي  والوق�ت  وقوعه�ا  عن�د  الكارث�ة  أث�ر 
تس�تغرقه املنطق�ة للتع�ايف منه�ا إىل أقص�ى حد 

ممك�ن.
وه�ذا يعين أن�ه جيب محاية نظ�م الزراعة 
واس�تعادتها  للتهدي�دات  املعرض�ة  والغ�ذاء 
الك�وارث  خط�ر  م�ن  للتقلي�ل  وحتس�ينها 
واألزم�ات على الزراعة والغ�ذاء واألمن الغذائي 

الغ�ذاء وس�المة 

األزمة يف سلسلة الغذاء
اجمل�رتات  وطاع�ون  الطي�ور،  انفلون�زا  تع�د 
الصغ�رة، وتفش�ي اجل�راد، وأم�راض القم�ح، 
والكس�افا، وأم�راض ال�ذرة وامل�وز، ومس�ببات 
والس�موم  األغذي�ة،  تنقله�ا  ال�يت  األم�راض 
التهدي�دات  عل�ى  األمثل�ة  بع�ض  الفطري�ة 
الغذائي�ة  اإلم�دادات  سلس�لة  ضم�ن  اخلاص�ة 
ال�يت ق�د تؤث�ر عل�ى صح�ة اإلنس�ان، واألم�ن 
واالقتص�ادات  العي�ش،  وس�بل  الغذائ�ي، 
الوطني�ة، واألس�واق العاملي�ة. وتش�رف منظم�ة 
األغذي�ة والزراع�ة، م�ن خ�الل  نظ�ام الوقاي�ة 

2007،  كاسودري، 
هايتي. منظمة األغذية 

والزراعة تقدم املساعدة 
للمزارعني املترضرين 

من الفيضانات يف غرب 
وجنوب هايتي.

1998، سان بيدرو سوال 
)خليج هندوراس(. 

محاصيل قصب السكر 
التي دمرها إعصار ميتش

2010، مظفركره، 
باكستان. عائلة تعرضت 

للفيضانات تفّر من 
املنطقة يف قارب.

بوسا )الهند( امرأة يف أحد 
املعامل تلقح نباتات القمح 

ضد مرض صدأ القمح يف معهد 
األبحاث الزراعية

س/جون سبول
ظ/جيم هومل

صيم حفي
© منظمة األغذية والزراعة/جوليو نابوليتلنو/ع
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األمن 
الغذايئ

م�ن ط�وارئ أزم�ات السلس�لة الغذائي�ة، عل�ى 
صح�ة احلي�وان، ومحاي�ة النبات�ات، وس�المة 

الغ�ذاء.

التهديدات الطبيعية
أكث�ر  باملن�اخ  املرتبط�ة  الك�وارث  أصبح�ت 
ويتوق�ع  الع�امل،  أحن�اء  مجي�ع  يف  توات�راً 
املناخي�ة،  التغ�رات  م�ع  اس�تفحاهلا 
فعل�ى  األس�ر.  عل�ى  مدم�رًة  آث�اراً  تارك�ًة 
س�بيل املث�ال، ميك�ن أن تدم�ر الفيضان�ات 
األص�ول ال�يت مت مجعه�ا عل�ى م�ر األجيال 
يف دقائ�ق، يف ح�ني ُيضع�ف اجلف�اف املمتد 
س�بل العيش تدرجييًا؛ إذ يتس�بب يف ذبول 
احملاصي�ل ونفوق احليوان�ات ونقص املوارد 
م�ا ي�ؤدي بدوره إىل ش�يوع التش�رد والعنف. 
وم�ن ث�م، يع�د من�ع الك�وارث والتأهب هلا 
أم�ٌر ض�رورٌي، مم�ا جيع�ل القي�ام باس�تثمار 

الئ�ق أم�را ملح�ا.

األزمات والنزاعات املمتدة
تع�د األزم�ات املمت�دة واح�دًة م�ن أصع�ب 
الس�ياقات ال�يت يكاف�ح ضمنهااجلوع وس�وء 
التغذي�ة والفق�ر. وتق�ع هذه األزم�ات املمتدة 
ج�راء أس�باٍب متك�ررة، س�واء كان�ت م�ن 
يف  وحت�دث  الطبيع�ة،  أو  اإلنس�ان  صن�ع 
أغل�ب األحي�ان يف وق�ت واح�ٍد، وتؤدي إىل 
نش�وء أزم�ات غذائي�ة ممتدة، وتدهور س�بل 
واحلوكم�ة،  الغذائي�ة،  والنظ�م  العي�ش، 
وع�دم ق�درة املؤسس�ات عل�ى التعام�ل م�ع 
الوض�ع. ومتث�ل الصراع�ات العنيف�ة املمت�دة 

مث�ااًل آخ�ر لتل�ك األس�باب.
ولبن�اء الق�درة ملواجه�ة ه�ذه األزم�ات، 
مث�ة حاج�ة إلع�داد أط�ر سياس�ية مبتك�رة، 
لألس�باب  أفض�ل  فه�م  عل�ى  واحلص�ول 
للح�د  منس�قة  تداب�ر  ووض�ع  اهليكلي�ة، 
هل�ذه  احمللي�ة  اجملتمع�ات  تع�رض  م�ن 

االضطراب�ات.

2004، نونو أتول )جزر املالديف(. 
يتلقى السكان معدات زراعية بعد كارثة 

تسونامي التي رضبت سواحل 12 دولة يف 
املحيط الهندي، مام أسفر عن مقتل مائتي 

ألف شخٍص وإصابة ما يقرب من مليون 
آخرين وتركهم بال مأوى يف العراء.

2011، سواتانا )مدغشقر(. عائلة 
ملغاشية يتحركون عرب سحابة من 

الجراد. خلفت تجمعات الجراد 
أثراً مدمراً عىل املحاصيل.

2005، باندا اتشيه 
)إندونيسيا(. بعد كارثة 

تسونامي، ساعدت 
منظمة األغذية والزراعة 
يف استعادة نحو 7 آالف 
هكتار من حقول األرز 

عن طريق توزيع البذور 
واألسمدة واملعدات 

الزراعية.

2011، كوريل، هايتي. 
امرأة تروي نباتات السلق 

املزروعة يف اإلطارات 
التي وزعها مركز الزراعة 

الحرضية لضحايا زلزال 
عام 2010 الذين يعيشون 

يف الخيام.

ش سينغ
يش شيبا/براكا

© منظمة األغذية والزراعة/والرت اسرتادا/جوليو نابوليتانو/ياسويو
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منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

 التحديات
)II( الكربى

عـىل  تهديـدات  عـدة  يفـرض  املنـاخ  تغـري 
الزراعـة. يُخلّـف ارتفـاع درجـات الحـرارة والظواهـر

إنتـاج  عـىل  مبـارشة  سـلبية  آثـاراً  املتكـررة  القاسـية  املناخيـة 
األسـامك،  ومصايـد  والغابـات،  الحيوانيـة،  والـرثوة  املحاصيـل، 
وتربيـة األحيـاء املائيـة يف السـنوات املقبلـة، وفقـاً ألحـدث تقرير 
صـادر عـن الفريـق الحكومي الـدويل املعنـي بتغري املنـاخ. يواجه 
السـكان املعرضـني للخطـر واملعتمدين عىل الزراعـة يف دول العامل 
النامـي مخاطـر محـددة. ويف الوقـت نفسـه، متثـل الحاجـة امللحة 
لتغيـري  فرصـة  املنـاخ  تغـري  يفرضهـا  التـي  التحديـات  ملواجهـة 

طريقـة اسـتخدام النظـم الغذائيـة للمـوارد الطبيعيـة، وتحسـني 
اسـتدامة الزراعـة، والحـد مـن الفقـر، وتعزيـز النمـو االقتصـادي.

تكامـيل،  منهـج  اتبـاع  أيضـاً  والزراعـة  األغذيـة  منظمـة  وتفضـل 
الذكيـة مناخيـاً، ويتضمـن ثالثـة أهـداف  الزراعـة  باسـم  يُعـرف 
بطريقـة  الزراعـي  والدخـل  اإلنتـاج  زيـادة   )1 هـي:  رئيسـة 
مسـتدامة؛ و2( مسـاعدة املجتمعـات الريفيـة واملزارعـني الفقـراء 
تغـري  آثـار  مـع  التكيـف  عـىل  القـدرة  تعزيـز  و3(  التكيـف؛  يف 
املنـاخ، والحـد مـن أو القضاء عـىل انبعاثـات غـازات الدفيئة قدر 

اإلمـكان.

 تغري 
املناخ

كريوكا، تنزانيا،
 امرأة تعرب جدوالً يُغّذي 

قناة ري تستخدم يف 
الزراعة الذكية مناخياً

© منظمة األغذية والزراعة/دانيال هايدوك
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 تغري 
املناخ

 تغري املناخ 
يف الزراعة

 للحصول عىل صورة أكرث وضوحاً حول كيفية قيام منظمة األغذية والزراعة 
 بالتصدي لهذا التحدي، مثة خمسة أمثلة جيدة تبني كيف أنه ينبغي أال يؤثر 

تحسني العائد والدخل ألشد الناس فقراً وضعفاً عىل الكوكب:

لصغ�ار الذكي�ة مناخي�اً  الزراع�ة   -1
املزارع�ن يف كيني�ا وتنزاني�ا

مت م�ن خ�الل التع�اون مع املزارع�ني يف كينيا 
وتنزاني�ا يف امل�دارس احلقلي�ة حتدي�د وتطوير 
نظ�م زراعي�ة مرن�ة ذكي�ة مناخي�ًا تتكيف مع 
الظ�روف احمللي�ة. ومت تدري�ب حن�و 2500 
م�زارٍع يف تنزاني�ا وكيني�ا )46 يف املائ�ة منه�م 
م�ن النس�اء( عل�ى الزراع�ة الذكي�ة مناخي�ًا، 
و44  مزروع�ة،  ش�تلًة   33 500 وإنت�اج 
مش�تاًل، و235 منح�دراً للحف�اظ عل�ى الرتب�ة 
واملي�اه، ه�ذا باإلضاف�ة إىل مصنع�ني ملعامل�ة 
الغ�از احلي�وي إلنت�اج الطاق�ة املتج�ددة م�ن 
بكف�اءة  يعم�ل  مطب�خ  و300  البق�ر،  روث 
اس�تهالك الطاق�ة للح�د م�ن إزال�ة الغاب�ات.

2- تطوي�ر الق�درة عل�ى فهم ومعاجلة
املن�اخ  لتغ�ري  اجلنس�انية  األبع�اد 

اهلن�د يف  والزراع�ة 
مت تدش�ني مش�روع يف اهلن�د إلط�الق العن�ان 
عوام�ل  م�ن  عام�اًل  بوصفه�ا  امل�رأة  لق�درات 
التغي�ر االجتماع�ي لتعزيز ممارس�ات الزراعة 
الذكي�ة مناخي�ًا. وح�دد عم�ل املنظم�ة بش�أن 
ان�درا  والي�ة  ون�وع اجلن�س يف  املن�اخ  تغ�ر 
برادي�ش اهلندي�ة احلاجة إىل حتس�ني أدوات 
الكامن�ة يف  الثغ�رات  للتغل�ب عل�ى  البح�ث 
فهمن�ا لقضاي�ا املس�اواة ب�ني اجلنس�ني وتغ�ر 

املن�اخ. وكان مث�رة ذل�ك ب�ذل جه�ٍد مش�رتٍك 
وبرنام�ج  والزراع�ة  األغذي�ة  منظم�ة  ب�ني 
البح�وث املع�ين بتغر املن�اخ والزراعة واألمن 
الغذائ�ي به�دف احلص�ول عل�ى فه�م أفض�ل 
ومعاجل�ة قضايا املس�اواة بني اجلنس�ني ضمن 

براجم�ه.

3- اعتم�اد منه�ج نظ�ام بيئ�ي لوض�ع
يف  والرص�د  والتخطي�ط  السياس�ات 

كاج�ريا نه�ر  ح�وض 
النظ�م  إدارة  مش�روع  م�ن  الغ�رض  متث�ل 
حل�وض  للح�دود  العاب�رة  الزراعي�ة  البيئي�ة 
بيئي�ة  نظ�م  منه�ج  اعتم�اد  نه�ر كاج�را يف 
ح�وض  يف  الرتب�ة  م�وارد  إدارة  يف  متكامل�ة 
والزراع�ة  األغذي�ة  منظم�ة  وتول�ت  كاج�را. 
مرف�ق  م�ن  بتموي�ل  املش�روع  ه�ذا  تنفي�ذ 
بورون�دي  دول  وتش�رتك  العاملي�ة.  البيئ�ة 
وروان�دا وأوغن�دا وتنزاني�ا يف ح�وض النه�ر. 
املش�روع م�ن  املرتتب�ة عل�ى  الفوائ�د  وتش�مل 
خ�الل اتب�اع ه�ذا املنه�ج: اس�تعادة األراضي 
املتده�ورة، واحتج�از الكرب�ون، والتكيف مع 
للتن�وع  املس�تدام  واالس�تخدام  املن�اخ،  تغ�ر 
البيولوج�ي الزراع�ي، هذا فضاًل عن حتس�ني 
اإلنت�اج الزراع�ي، وس�بل املعيش�ة الريفي�ة، 

الغذائ�ي. واألم�ن 

بصح�ة املع�ي  اإلندي�ز  نظ�ام   -4
الزراع�ة والث�روة احليواني�ة: أهمي�ة 

الوراث�ي التن�وع 
يف جب�ال األندي�ز البروفي�ة، تش�جع منظم�ة 
األغذي�ة والزراع�ة عل�ى احلفاظ عل�ى أصناف 
ال�ذرة احمللي�ة والبطاط�س والكين�وا ال�يت مت 
حتس�ينها عل�ى امت�داد قرون به�دف زراعتها 
وس�يكون  حم�ددة.  وارتفاع�ات  مناخ�ات  يف 
الزراع�ي  البيولوج�ي  التن�وع  حس�ن  ضم�ان 
م�ع  الزراع�ة  تكي�ف  واحليوان�ي حامس�ًا يف 

تغ�ر املن�اخ.

مصاي�د البيئي�ة يف  النظ�م  منه�ج   -5
املائي�ة  األحي�اء  وتربي�ة  األمس�اك 
لتحقي�ق األم�ن الغذائ�ي يف نيكاراغ�وا
الس�احلية  اجملتمع�ات  املب�ادرة  ه�ذه  تدع�م 
يف نيكاراغ�وا يف وض�ع خط�ط إدارة موارده�ا 
الريفي�ة  التنمي�ة  واس�رتاتيجية  الطبيعي�ة 
اخلاص�ة به�ا، وذل�ك به�دف عك�س التدهور 
ويف  املنطق�ة.  يف  املقاوم�ة  وحتس�ني  البيئ�ي 
اس�ترو ريال يف نيكاراغ�وا، يزيد منهج النظم 
البيئي�ة يف مصاي�د األمس�اك وتربي�ة األحي�اء 
املأك�والت  م�ن  والدخ�ل  املع�روض  املائي�ة 
البحري�ة، م�ع احلف�اظ عل�ى خدم�ات النظ�م 
البيئي�ة، وحتس�ني الق�درة عل�ى التكي�ف مع 

تغ�ر املن�اخ.
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منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  التحديات الكربى

تربي�ة  م�ن  العامل�ي  اإلنت�اج  س�جل 
بل�غ 90  األحي�اء املائي�ة ارتفاع�اً تارخيي�اً 
ملي�ون ط�ن يف ع�ام 2012، مب�ا يف ذل�ك قراب�ة 
24 ملي�ون ط�ن م�ن النبات�ات املائي�ة. وبلغ�ت 
حص�ة الصني أكث�ر من 60 باملائ�ة من اجملموع 
وفق�اً لألرق�ام الصادرة عن تقري�ر منظمة األغذية 
والزراع�ة بعن�وان حال�ة املوارد الس�مكية وتربية 

األحي�اء املائي�ة يف الع�امل.
ع�ن  الص�ادرة  التقدي�رات  آلخ�ر  ووفق�اً 
منظم�ة  ب�ني  املش�رتكة  الزراعي�ة  التوقع�ات 
التع�اون والتنمي�ة االقتصادي�ة ومنظم�ة األغذية 
أن  يتوق�ع   ،2024-2015 للف�رتة  والزراع�ة 
املائي�ة  األحي�اء  تربي�ة  م�ن  اإلنت�اج  يتج�اوز 
اإلنت�اج م�ن الصي�د يف ع�ام 2023 ويع�د ه�ذا 

مبك�راً عّم�ا كان متوقع�اً. وم�ع ذل�ك، حي�ذر 
تقري�ر حال�ة امل�وارد الس�مكية وتربي�ة األحي�اء 
ملواصل�ة  س�عياً  أن�ه   2014 الع�امل  يف  املائي�ة 

النم�و عل�ى حن�و مس�تدام، جي�ب أن تك�ون 
تربي�ة األحي�اء املائي�ة أق�ل اعتم�اداً يف التغذي�ة 
وجي�ب  واحمليط�ات،  البح�ار  أمس�اك  عل�ى 
األن�واع  م�ن  متنوع�ة  إدخ�ال جمموع�ة  أيض�اً 
واملمارس�ات مل�زارع األمساك. ويس�هم ه�ذا النمو 
النظ�ام  املائي�ة يف حتس�ني  األحي�اء  تربي�ة  يف 
لكث�ر م�ن األش�خاص، والس�يما يف  الغذائ�ي 
املناط�ق الريفي�ة الفق�رة، اليت تفتق�ر يف الغالب 

األساس�ية. الغذائي�ة  العناص�ر  إىل 
اس�تهالك  تش�جيع  يف  التح�دي  ويتمث�ل 
تفضي�الت  أدت  حي�ث  الصغ�رة،  األن�واع 
املس�تهلكني وعوام�ل أخ�رى إىل التح�ول حن�و 
أك�رب األن�واع املس�تزرعة، ال�يت غالب�اً م�ا يت�م 

ورؤوس�ها. عظامه�ا  م�ن  التخل�ص 

إدارة موارد البحار واملحيطات
 تدر صناعة صيد األسامك ماليني الدوالرات وتلعب دوراً 
هاماً يف العالقة بني الغذاء والتغذية والتوظيف والتجارة

االستخدام املتزايد لرتبية 
األحياء املائية حيسن 
النظام الغذائي للعديد 
من األشخاص وخاصة 

أولئك الذين يعيشون يف 
املناطق الريفية الفقرة.

مبادرة النمو األزرق

يُدر قطاع مصايد األسامك 
مليارات الدوالرات ويعد مصدراً 

حيوياً للغذاء والتغذية، والتوظيف، 

والتجارة، والرخاء االقتصادي، 

والرياضات.

ما املقصود بالنمو األزرق؟
ظهر مفهوم »االقتصاد األزرق« 

من مؤمتر األمم املتحدة للتنمية 

املستدامة؛ مؤمتر ريو +20 يف 

عام 2012، ويؤكد عىل االستهالك 

الرشيد واإلدارة املستدامة، 

استناداً إىل فرضية مفادها أن 

النظم البيئية الصحية للمحيطات 

تعد أكرث إنتاجية وهي رضورية 

لتحقيق االقتصادات املستدامة 

املعتمدة عىل املحيطات. ولدعم 

التحول إىل هذا املنهج الجديد، 

أطلقت املنظمة مبادرة النمو 
األزرق ملساعدة الدول يف وضع 
وتنفيذ االقتصاد األزرق وبرامج 

النمو.

ما أهمية مبادرة النمو األزرق؟
تتطلع مبادرة النمو األزرق إىل 

تسخري املزيد من إمكانيات 
املحيطات والبحار والسواحل من 

أجل:

1- القضاء عىل مامرسات الصيد

املدّمرة والصيد الجائر، واتباع طرق 

تحفيزية تعزز النمو، وتحسني 

االستهالك الرشيد، وبناء مصايد 

األسامك املستدامة، والقضاء عىل 

الصيد غري القانوين غري املبلغ عنه 

وغري املنظم.

2- ضامن تطبيق تدابري مصممة

خصيصاً لتعزيز التعاون بني الدول.
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 تغري 
املناخ

يوجد %80

من جميع أشكال 
الحياة عىل األرض 

يف املحيطات

3- تسهيل وضع السياسات
واالستثامر واالبتكار يف دعم األمن 
الغذايئ، والحد من الفقر، واإلدارة 

املستدامة للموارد املائية.

كيف سيتم تنفيذ املبادرة؟
1- تربية األحياء املائية: تعزيز

السياسات واملامرسات الجيدة لزراعة 
األسامك واملحار والنباتات البحرية 

بطريقة مسؤولة ومستدامة.

2- املصايد الطبيعية: دعم تنفيذ

مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 

واألدوات ذات الصلة الستعادة 

املخزون السميك، ومكافحة الصيد غري 

القانوين غري املبلغ عنه وغري املنظم، 

وتعزيز املامرسات الجيدة إلنتاج 

األسامك وتنميتها بطريقة مستدامة.

3- نظم املأكوالت البحرية:

تعزيز سالسل قيمة املأكوالت 

البحرية بكفاءة وتحسني سبل 

العيش.

4- خدمات النظام البيئي: تعزيز

القواعد والطرق التنظيمية الستعادة 

املوائل الساحلية الحيوية والتنوع 

البيولوجي وخدمات النظم البيئية 

)مبا يف ذلك احتجاز الكربون، ووسائل 

الحامية من العواصف واملوجات، 

والسياحة وغريها(.

هل تعلم؟

توفر املحيطات 
نصف مخزون 

األوكسجني للكرة 
األرضية

يوجد 13 تجمعاً 

من أصل 20 
من التجمعات 

السكانية الضخمة
عىل السواحل

ميكن أن تحتفظ أحواض 
الكربون األزرق )غابات 

املنغروف، ومروج األعشاب 
البحرية، وغريها من املوائل 
البحرية يف النباتات( بنحو 

خمسة أضعاف
 الكربون الذي تحتفظ 

به الغابات املطرية

أكرث من %40
يعيشون من سكان العامل

عىل بعد أقل من 100 كم 
من الخطوط الساحلية.

© منظمة األغذية والزراعة/سعيد خان
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الدول اجلزرية الصغرة النامية
مثال على التعرض ملخاطر تغري املناخ التهديد الذي خييم على االنسانية.

ما املقصود بالدول الجزرية 
الصغرية النامية؟

الدول الجزرية الصغرية النامية هي مجموعة 

من البلدان التي تتشارك يف تحديات مامثلة فيام 

يتعلق بالتنمية املستدامة. وغالباً ما تواجه هذه 

الدول تحديات فيام يتعلق بنموها نتيجة ارتفاع 

تكاليف النقل واالتصاالت، وعدم قدرتها عىل 

تحقيق وفورات نتيجة الحجم.

ونظراً النخفاض عدد سكانها ومحدودية 

مواردها واعتامدها عىل التجارة الدولية، تعد 

الدول الجزرية الصغرية النامية معرضًة بصورة 

كبرية للكوارث الطبيعية والصدمات الخارجية، 

التي أصبحت متكررة وغري متوقعة عىل نحو 

متزايد نتيجة آلثار تغري املناخ.

وقد أوضح كٌل من وزير الزراعة وتنمية 

املناطق الريفية والبحرية وإدارة الكوارث 

الوطنية يف فيجي، أينيا رسيوراتو، ووزير الرثوة 

السمكية والزراعة يف جزر املالديف، محمد 

شيني، املشاكل التي تواجهها الدول الجزرية 

الصغرية النامية.

تكلفة عدم التحرك

أشار الوزير محمد شيني قائالً »ترتبط تكلفة 

عدم التحرك بوجودنا يف حد ذاته، ورغم أننا منثل 

فقط بضع نقاط يف املحيط الهندي، إال أننا لدينا 

الحق يف الوجود. وقد يحرمنا عدم تحرك الدول 

املتقدمة من هذا الحق.«

كام أوضح الوزير أينيا رسيوراتو قائالً »ال ميكن 

ان تتقاعس فيجي عن التحرك بسبب استضعافها 

وتعرضها للمخاطر. فرتكيزنا منصب عىل الحد من 

املخاطر، إذ يرتتب عىل استمرارنا يف تأجيل اتخاذ 

اإلجراءات دفع مثٍن باهٍظ للغاية يف املستقبل.«

تغري املناخ والدول الجزرية الصغرية النامية

أضاف الوزير محمد شيني قائالً »يتمثل أكرب تحديني نواجههام يف أمناط الطقس املتقلبة وغري املنتظمة، ومنسوب 

مياه البحر، ويؤثر كال العاملني عىل أمننا الغذايئ.«

واستطرد قائالً »يفرض تغري املناخ تحديات عىل بالدنا منذ أن ظهرت إىل الوجود؛ إذ يؤثر عىل صيد أسامك 

التونة عىل سبيل املثال. ويؤدي ارتفاع درجة حرارة املياه السطحية إىل هروب أسامك التونة إىل املياه العميقة، 

مام يعوق صيد األسامك التي توفر املصدر الرئييس للربوتني يف البالد. ومثة مشكلة خطرية أخرى أال وهي املياه؛ إذ 

يعتمد الجميع يف العاصمة ماليه عىل املياه املحالة نظراً لصعوبة االعتامد عىل مياه األمطار.«

آبيا، ساموا. املدير العام 
ملنظمة األغذية والزراعة 

خوسيه غرازيانو دا سيلفا 
مع سانجسرت سوالال، وزير 
الزراعة واألغذية والغابات 
واملصايد السمكية يف تونغا 
خالل املؤمتر الدويل الثالث 

للدول الجزرية الصغرية 
النامية.

دور منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

رصح املدير العام للمنظمة خوسيه  غرازيانو دا سيلفا بعد إعادة 

انتخابه قائالً »تعد الجهود العاملية ملكافحة تغري املناخ رضوريٌة لتنمية 

الدول الجزرية الصغرية النامية.« جاعالً هذه القضية إحدى األولويات 

الرئيسة لفرتة واليته الجديدة.

من جانبه، أوضح الوزير محمد شيني قائالً »أمثن كثرياً املساهمة 

الكبرية التي قدمتها منظمة األغذية والزراعة يف تنمية الدول الجزرية 

الصغرية النامية من خالل مختلف االتفاقيات والرشاكات السارية. وعىل 

النقيض من منطقة البحر الكاريبي واملحيط الهادئ وأفريقيا، تعد 

قضية جزر املالديف فريدًة من نوعها، نتيجة عزلتها عن الدول األخرى 

التي تتقاسم مخاطر ونقاط ضعف مامثلة. ومن ثم ميكن للمنظمة مّد 

يد املساعدة من خالل العمل كمحفز بني جزر املالديف وبقية برامج 

الدول الجزرية الصغرية النامية للحد من االختالفات يف قدرتها عىل 

معالجة هذه املخاطر.«

ما اإلجراءات التي ينبغي 
اتخاذها؟

استطرد الوزير محمد شيني قائالً »تعتمد حكومة 

جزر املالديف اعتامداً كبرياً عىل الحواجز البحرية 

لحامية السكان من املوجات وعوامل التعرية 

وحركات املد والجزر، كام تعمل الحكومة جاهدًة 

لتحسني مرونة مصائد األسامك والزراعة من خالل 

تنويع هذه الصناعات.«

من جانبه، أوضح الوزير أينيا رسيوراتو قائالً 

»تسعى فيجي، بالتعاون مع رشكائها يف مسرية 

التنمية، لتخفيف املخاطر عن طريق نقل أماكن 

إقامة السكان وتنفيذ حلول الهندسة البيئية الفعالة 

من حيث التكلفة، وتشجيع الزراعة الذكية مناخياً 

وإجراء البحوث وتحسني مستوى الوعي.«
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 تغري 
املناخ

احمليط املتجمد الشمالي واألمن الغذائي
ارتفعت وترة ذوبان اجلليد يف احمليط املتجمد الشمالي خالل السنوات القليلة 

املاضية، وهذه حقيقة شائعة. وهناك إدراك تام أيضاً أن اجلليد يذوب بوترة أسرع 
مما كان متوقعاً. ومع ذلك، مثة نقص عام يف مستوى الوعي باآلثار الكاملة هلذه 

املسألة فيما يتعلق باألمن الغذائي العاملي.
ويف ظل النظم البيئية احلساسة، 
األكث�ر  املناط�ق  إح�دى  الش�مالي  القط�ب  يع�د 
عرض�ة آلث�ار تغ�ر املن�اخ يف العامل نتيج�ة ارتفاع 
درج�ات حرارته مبعدل أس�رع، ويرج�ع ذلك إىل 
فق�دان تأث�ر البياض أي ق�درة األرض على عكس 
اإلش�عاع احل�راري إىل الفض�اء، أو بعبارة أخرى، 
لتجن�ب االحتب�اس احل�راري الناج�م ع�ن زي�ادة 
ثان�ي أكس�يد الكرب�ون يف الغ�الف اجل�وي، م�ا 
يع�ين ارتف�اع درجات احل�رارة املؤدي�ة إىل ذوبان 

اجلليد.
ويرتت�ب عل�ى فق�د الثل�وج واجللي�د امتصاص 
املزي�د من الطاقة، بس�بب تعرض األس�طح الربية 

والبحري�ة الداكن�ة يف ه�ذه املناطق القطبية ألش�عة 
الش�مس. ويف املقاب�ل، يت�م ض�خ الطاق�ة املمتص�ة 
م�رة أخ�رى يف عملي�ة االحتب�اس احل�راري، م�ا 
احل�رارة  درج�ات  يف  الع�ام  االرتف�اع  يف  يس�هم 
اجللي�د  ذوب�ان  إىل  املط�اف  نهاي�ة  يف  وي�ؤدي 
ه�ذا  ذل�ك، خيل�ق  وم�ع  الش�مالي.  القط�ب  يف 
جدي�دة،  نق�ل  )ط�رق  جدي�دًة  فرص�اً  الذوب�ان 
وصي�د األمس�اك، واالحتياطي�ات اهليدروكربونية 
الكب�رة، وغره�ا(، وحيق�ق جمموعة م�ن الفوائد 
للبع�ض، بي�د أن�ه ي�رتك عواق�ب وخيم�ة عل�ى 
بقي�ة العامل. وس�يرتك ارتفاع منس�وب مياه البحر 
أو التغ�رات يف امللوح�ة والتي�ارات آث�اراً ض�ارًة 

ال�دول  بالنس�بة للكثري�ن، وأول ضحاي�اه ه�ي 
اجلزري�ة الصغ�رة النامي�ة.

ويواج�ه اجلليد يف عملية ذوبانه نقطة حتول، 
م�ا يع�ين أن حت�ول اجللي�د إىل امل�اء أصبح عملية 
ال خطي�ة. وبعب�ارة أخ�رى، حت�دث التغي�رات 
فج�أة. ويض�م القط�ب الش�مالي س�تة م�ن عناصر 
يف  املوج�ودة  عش�ر  األربع�ة  اجلوهري�ة  التح�ول 
من�اخ األرض. وم�ن ث�م، ينص�ح اجملتم�ع العلمي 
بالتعق�ل يف إج�راء األنش�طة البش�رية يف املنطق�ة، 
م�ع  للتعام�ل  الدول�ي  التع�اون  عل�ى  ويش�جع 
البيئ�ة  ودم�ج محاي�ة  العاملي�ة  البيئي�ة  املخاط�ر 

باملص�احل الوطني�ة.
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دامباس، كينيا
امرأة تجمع املياه من القناة امللوثة. 
نظراً لعدم توافر مياه الرشب، يعاين 
كثري من الناس من اإلسهال والكولريا 

واملالريا وغريها من األمراض.
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 تغري 
املناخ

 مواجهة 
ندرة املياه

 تعد املياه أحد املوارد املشرتكة التي تتجاوز الحدود السياسة والجغرافية، 
ويعترب التعاون بني الدول ركيزًة أساسية لضامن االستخدام املستدام لها وإدارتها.

 »تعد ندرة املياه واحدة من أكثر التهديدات إحلاحاً لألمن الغذائي يف دول 
الشرق األدنى ومشال أفريقيا وذلك بسبب العالقة الوثيقة بني إنتاج املاء والغذاء.«

من املتوقع أن 
ينخفض توافر املياه 

العذبةيف املنطقة 
بنسبة 50 يف املائة 
خالل السنوات ال� 

35 املقبلة

املس�اجد  آالف  وتص�دح  الفج�ر  ن�ور  يب�زغ 
الش�رق األدن�ى،  الص�الة يف منطق�ة  بالدع�وة إىل 
ويتك�رر املش�هد يف وق�ت الح�ق يف مجي�ع أحن�اء 
مش�ال أفريقي�ا. ويف الوق�ت نفس�ه، تط�ّل الش�مس 
بضيائه�ا م�ع بدء املالي�ني من املزارع�ني يومهم يف 
مجي�ع أحن�اء املنطق�ة، حي�ث يعمل�ون جاهدي�ن 
إلنت�اج الغ�ذاء لع�دد الس�كان املتزاي�د بنس�بة 2 يف 
املائ�ة س�نوياً م�ا ميث�ل ضع�ف املتوس�ط العامل�ي. 
املغ�رب  م�ن  املزارع�ني  ه�ؤالء  صف�وف  وتتوح�د 
إىل اليم�ن ملواجه�ة حتدي�ات مش�رتكة تواجهه�ا 
املنطق�ة برمته�ا، تش�مل ن�درة املي�اه ال�يت ته�دد 

س�بل عيش�هم وأمنه�م الغذائ�ي يف املنطق�ة.
التهدي�دات  م�ن  واح�دة  املي�اه  ن�درة  وتع�د 
األكث�ر إحلاح�ًا بالنس�بة لألم�ن الغذائ�ي يف دول 
الش�رق األدن�ى ومش�ال أفريقي�ا، نتيج�ة العالق�ة 
الوثيق�ة ب�ني املي�اه وإنت�اج الغ�ذاء. وم�ن املتوق�ع 
أن ينخف�ض تواف�ر املي�اه العذب�ة يف املنطقة بنس�بة 
50 يف املائ�ة حبل�ول ع�ام 2050، وفق�اً لتوقع�ات 
منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة، ويرج�ع ذل�ك إىل ح�د 

كب�ر نتيج�ة اآلث�ار الس�لبية لتغ�ر املن�اخ.
وُيق�وض ه�ذا النق�ص يف املي�اه ق�درة املنطق�ة 
عل�ى احلف�اظ على اإلنت�اج الغذائي للف�رد، وتلبية 

االحتياج�ات املائي�ة املنزلية والصناعي�ة والبيئية. 
ويع�د اعتم�اد ه�ذه ال�دول عل�ى ه�ذا امل�ورد قضية 
خط�رة؛ إذ يأت�ي أكثر م�ن 60 يف املائة من املوارد 
املائي�ة يف املنطق�ة م�ن خ�ارج حدوده�ا الوطني�ة 

واإلقليمية.
وع�الوًة عل�ى ذلك، ي�زداد الوضع س�وءًا؛ فقد 
اخنف�ض نصي�ب الف�رد م�ن املي�اه العذب�ة يف دول 
الش�رق األدن�ى ومش�ال أفريقي�ا، وال�ذي يبلغ 10 
يف املائ�ة فق�ط من املتوس�ط العاملي، بنس�بة الثلثني 

يف الس�نوات األربع�ني املاضي�ة، األم�ر ال�ذي أدى 
إىل تزاي�د القل�ق م�ن فق�دان املي�اه مرتفع�ة اجل�ودة 

وأث�ر تغ�ر املناخ.

عدم اليقن
ي�زداد اليقني بني أوس�اط املزارع�ني يف هذه املنطقة
يوم�اً بع�د ي�وم نتيج�ة اخنف�اض املتوف�ر م�ن املياه 
ومع�دل املتغ�ر، وارتف�اع ملوح�ة الرتب�ة - ال�يت 
تقل�ل من إنتاجي�ة احملاصيل - ونضوب املغذيات 
بس�بب تده�ور األراض�ي واخنف�اض جودته�ا. كما 
تزي�د آث�ار تغ�ر املن�اخ أيضاً م�ن عدم الق�درة على 
توق�ع أمن�اط األمط�ار ودرج�ات احل�رارة املعروف�ة 
تقليدي�ًا، وه�ي عرض�ة بدرج�ة متزاي�دة الرتف�اع 
درج�ات احل�رارة وزي�ادة وت�رة اجلف�اف املتك�رر 

اجلارفة. واألمط�ار 
ويقول باس�كال س�تيدوتو، منس�ق مب�ادرة ندرة 
املي�اه التابع�ة ملنظم�ة األغذي�ة والزراع�ة يف املنطقة 
»ه�ذا أصع�ب موق�ف للمزارع�ني الذي�ن يتوج�ب 
عليه�م ممارس�ة الزراعة املروية باألمط�ار، إذ أنهم 
يعتم�دون اعتم�اداً كلي�اً عل�ى مياه األمط�ار.« وهذا 
ه�و ح�ال 60 يف املائ�ة م�ن احملاصي�ل، حي�ث 
ت�ؤدي ن�درة املي�اه إىل خف�ض مع�دالت إنتاجي�ة 

© منظمة األغذية والزراعة/جوليو نابوليتانو
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متثل طرق إدارة املياه 
اجلوفية سبباً آخراً 

يدعو للقلق

احملاصي�ل. ومث�ة جان�ب إجياب�ي واح�د عل�ى 
املي�اه  ن�درة  يدف�ع  إذ  ذل�ك؛  وراء  م�ن  األق�ل 
املزارع�ني عل�ى االس�تفادة املعقول�ة واحلكيم�ة 

م�ن املي�اه ال�يت ميكنه�م ختزينه�ا.
ويف حال�ة الزراع�ة بال�ري، حتت�اج أنظمة 
املي�اه  م�ن  أق�ل  كمي�ات  إىل  احلديث�ة  ال�ري 
لتحس�ني  أق�ل  عامل�ة  وأي�دي  أق�ل  وطاق�ة 
ال  ذل�ك،  وم�ع  للمزارع�ني.  احملاصي�ل 
يس�تطيع العدي�د م�ن املزارع�ني وخاصة صغار 

أنظمته�م. حتدي�ث  املزارع�ني 

صناعة الزراعة
م�ن بني مجي�ع القطاعات 

تواج�ه  االقتصادي�ة، 
أث�ر  أك�رب  الزراع�ة 
ن�درة  عل�ى  مرتت�ب 
تع�د  إذ  املي�اه، 
ح�د  إىل  الزراع�ة 
أك�رب مس�تهلك  بعي�د 
وتس�تخدم  للمي�اه. 
الزراع�ة 85 يف املائ�ة 
املي�اه  م�وارد  م�ن 
يف  املتاح�ة  العذب�ة 
ويس�تحوذ  املنطق�ة. 
يف  الزارع�ة  قط�اع 
املتوس�ط عل�ى 13 يف 

املائ�ة م�ن النات�ج احمللي اإلمجال�ي اإلقليمي 
)باس�تثناء بع�ض دول اخللي�ج(، ويرتاوح من 
2 يف املائة يف األردن إىل أكثر من 20 يف املائة 
يف الس�ودان وس�وريا. كم�ا يوفر قط�اع الزراعة 
ف�رص عم�ل لنح�و 38 يف املائ�ة م�ن الس�كان 
الغذائي�ة  الص�ادرات  وتس�هم  املنطق�ة،  يف 
إس�هامًا كب�راً يف اقتص�ادات العدي�د من دول 
املنطق�ة، ومتكنه�ا م�ن اس�تراد األطعمة اليت 
ال ميكنه�ا إنتاجه�ا. وم�ن ثم، يع�د احلصول 
عل�ى مي�اه مرتفعة اجل�ودة أمراً هام�ًا لتحقيق 
االزده�ار االقتص�ادي وتوف�ر ظروف معيش�ية 

أفض�ل.

الضرورة واإلحلاح
يضي�ف النم�و الس�كاني ق�دراً م�ن الض�رورة 
نق�ص  ويق�در  املش�كلة.  هل�ذه  واإلحل�اح 
 11.2 بنس�بة  املنطق�ة  يف  املزم�ن  التغذي�ة 
املتعلق�ة  اإلحص�اءات  اىل  اس�تناداً  املائ�ة  يف 
اس�تمرار  ظ�ل  ويف   .2013-2010 بالف�رتة 
زي�ادة ع�دد الس�كان، يتطل�ب ذل�ك زي�ادة 

ع�ام  حبل�ول  املائ�ة  يف   70 بنس�بة  اإلنت�اج 
ومث�ة  املس�تقبلي.  الطل�ب  لتلبي�ة   2050
س�بب آخ�ر للقل�ق، يف املنطق�ة ال�يت تعان�ي 
حمدودي�ة امل�وارد املائي�ة الس�طحية، أال وهو 

إدارة املي�اه اجلوفي�ة. فبالرغ�م م�ن أن املي�اه 
اجلوفي�ة تش�كل مص�دراً قيمًا لالس�تخدامات 
املتعددة، إال أن س�تيدوتو يوضح قائاًل »انتشر 
اس�تخراج املي�اه اجلوفي�ة واملياه املس�تخرجة 
م�ن خزان�ات املي�اه اجلوفي�ة ألغ�راض ال�ري 
ويه�دد  مس�تدامة.  غ�ر  وبطريق�ة  تدرجيي�ًا 
املزارع�ني يف  املف�رط رخ�اء  االس�تخدام  ه�ذا 

الس�نوات املقبل�ة.«
وعل�ى الرغ�م م�ن إحراز تق�دٍم كب�ٍر يف العقود 
املي�اه  اس�تخدام  ق�درات  تطوي�ر  يف  األخ�رة 
وختزينه�ا يف املنطق�ة، ال ي�زال هن�اك الكث�ر 
م�ن العم�ل ال�ذي يتع�ني القي�ام ب�ه يف العدي�د 
م�ن اجمل�االت. ومثة حاج�ة ماس�ة إىل إجراء 
حتس�ينات يف إدارة وختصي�ص م�وارد املي�اه 
بطريق�ة مس�تدامة، وضمان االس�تخدام الفعال 
للمي�اه يف الزراع�ة، والعم�ل يف نف�س الوق�ت 
عل�ى ص�ون جودته�ا، والتص�دي للتحدي�ات 

املرتبط�ة بتغ�ر املن�اخ.
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مقاطعة تاكيو، كمبوديا

األردن

جمهورية أفريقيا الوسطى

بريو

 تغري 
املناخ

 تربة سليمة لحياة 
مفعمة بالصحة

 يتطلب الحفاظ عىل املوارد الطبيعية رؤية طويلة األجل تعود بالخري 
عىل أجيال املستقبل، وتساعد يف التخفيف من آثار تغري املناخ.

خوس�يه   للمنظم�ة  الع�ام  املدي�ر  ح�ّذر 
غرازيان�و دا س�يلفا عش�ية ي�وم الرتب�ة العامل�ي 
ال�ذي ُعق�د يف 5 ديس�مرب/كانون األول 2014 
قائ�اًل ب�أن الرتبة حتتل أهمية كب�رًة يف اإلنتاج 
الغذائ�ي العامل�ي؛ فه�ي تس�اعدنا عل�ى كس�ب 
س�بل العي�ش يف كل ي�وم، بي�د أنن�ا ال نول�ي 

اهتمام�اً كافي�اً ل�»حليفن�ا الصام�ت«.
وال تع�د الرتب�ة الصحي�ة ركي�زة أساس�ية 
للغ�ذاء والوق�ود واألقمش�ة واملنتج�ات الطبي�ة 
لنظمن�ا  أيض�اً  ضروري�ة  إنه�ا  ب�ل  فحس�ب، 
البيئي�ة وتلع�ب دوراً حامس�اً يف دورة الكربون، 
حتس�ني  ويف  وتنقيته�ا،  املي�اه  ختزي�ن  ويف 
مقاوم�ة املزارع�ني جت�اه الفيضان�ات واجلفاف.
 2015 ع�ام  املتح�دة  األم�م  أعلن�ت  وق�د 
لتحس�ني  حماول�ة  يف  للرتب�ة  الدولي�ة  الس�نة 
مس�توى الوع�ي وتش�جيع االس�تخدام املس�تدام 

احلي�وي. امل�ورد  هل�ذا 
والي�وم، يعان�ي 795 ملي�ون ش�خص م�ن 
اجل�وع وس�وء التغذي�ة، ويتطل�ب تزاي�د ع�دد 
الس�كان زي�ادة إنتاج الغذاء بنح�و 60 يف املائة. 
ونظ�راً العتم�اد الكثر من طعامن�ا على الرتبة، 
فم�ن الس�هل أن نفه�م م�دى أهمي�ة احلف�اظ 
عل�ى صحته�ا وإنتاجيته�ا. ولألس�ف، يواج�ه 
ثل�ث م�وارد الرتبة على مس�توى الع�امل تدهوراً 
مط�ردًا، كم�ا وصل الضغط البش�ري على الرتبة 
أيضاً إىل مس�تويات حرج�ة، ما يؤدي إىل احلد 
م�ن امله�ام األساس�ية للرتب�ة والقض�اء عليها يف 
ق�درة  أيض�اً  ذل�ك  ويق�وض  األحي�ان.  بع�ض 
ال�يت  الغذائي�ة  امل�واد  زراع�ة  املزارع�ني عل�ى 

حيتاجه�ا س�كان الع�امل والذي�ن يتوق�ع أن يص�ل 
عدده�م إىل حن�و تس�عة ملي�ارات نس�مة حبل�ول 

ع�ام 2050.
وفض�ال عن كون�ه العام العامل�ي للرتبة، حيتل 
مس�تقبل  الس�تدامة  خاص�ة  أهمي�ة   2015 ع�ام 
األه�داف  م�ن  جدي�دة  جمموع�ة  م�ع  الكوك�ب 
العاملي�ة. وس�يكون االلت�زام باحلف�اظ عل�ى الرتب�ة 
لضم�ان  هام�اً وضروري�اً  الصحي�ة واملنتج�ة أم�راً 

األم�ن الغذائ�ي والتغذي�ة للجمي�ع.

الرتبة: مورد رئييس تحت التهديد
تقدر منظمة األغذية والزراعة أن ثلث مجيع أنواع 
الرتب�ة آخ�ذ يف التده�ور بس�بب عوام�ل التعري�ة، 
والضغ�ط، واالنس�داد، وامللوح�ة، ونض�وب امل�واد 
العضوي�ة وامل�واد املغذي�ة، والتحم�ض، والتلوث، 
وغره�ا م�ن العملي�ات النامج�ة ع�ن املمارس�ات 

غ�ر املس�تدامة إلدارة األراض�ي.
وم�ا مل يت�م اتب�اع مناهج جديدة، س�تخفض 
املنتج�ة  للزراع�ة  الصاحل�ة  األراض�ي  مس�احة 
مس�توى  عل�ى  الواح�د  للش�خص  بالنس�بة 
الع�امل إىل رب�ع م�ا كان�ت عليه يف ع�ام 1960. 
وتع�د الرتب�ة م�ورداً طبيعي�ًا غ�ر متج�دد، ولن 
يتمك�ن اإلنس�ان م�ن اس�رتداده حال فق�ده. وقد 
يس�تغرق تش�كيل س�نتيمرت واح�د م�ن الرتبة ما 
يص�ل إىل 000 1 ع�اٍم، ونظ�راً لتده�ور 33 يف 
املائ�ة م�ن م�وارد الرتب�ة عل�ى مس�توى الع�امل، 
والضغ�ط البش�ري املتزاي�د، بل�غ ه�ذا التده�ور 
مس�تويات حرج�ة، م�ا جيع�ل اإلدارة اجلي�دة 

للرتب�ة قضي�ة ملح�ة.



سنة192 منظمة األغذية والزراعة: 70

كانديالريا، هندوراس

5

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  التحديات الكربى

الس�يئة  الزراعي�ة  املمارس�ات  وتش�مل 
امل�واد  عل�ى  والقض�اء  املكث�ف،  احل�رث 
العضوي�ة، واإلف�راط يف ال�ري باس�تخدام املياه 
رديئ�ة اجلودة، واالس�تخدام املف�رط لألمسدة، 
احلش�رية.  واملبي�دات  األعش�اب،  ومبي�دات 
وتس�تنزف ه�ذه املمارس�ات امل�واد املغذي�ة يف 
عل�ى  الق�درة  م�ن  أس�رع  عل�ى حن�و  األرض 
إنتاجه�ا، م�ا ي�ؤدي بدوره إىل فق�دان خصوبة 
اخل�رباء  بع�ض  ويعتق�د  وتدهوره�ا.  الرتب�ة 
أن ع�دد س�نني وج�ود الرتب�ة اخلصب�ة عل�ى 
كوك�ب األرض مش�ابه لتقدي�رات احتياطي�ات 
النف�ط والغ�از الطبيع�ي. وق�د تأث�ر م�ا ال يق�ل 
األفريقي�ة  األراض�ي  م�ن  املائ�ة  يف   16 ع�ن 
نتيج�ة تده�ور الرتبة. وعلى الصعي�د العاملي، 
يت�م فق�د 50 أل�ف ك�م مرب�ع من الرتب�ة، أي 
كل  كوس�تاريكا،  مس�احة حج�م  يع�ادل  م�ا 
ع�ام، وفق�اً إلحصائي�ات الش�راكة العاملي�ة من 

أج�ل الرتب�ة.
التن�وع  رب�ع  ع�ن  يق�ل  ال  م�ا  ويق�ع 
حي�ث  األرض،  حت�ت  العامل�ي  البيولوج�ي 
تع�د دودة األرض، عل�ى س�بيل املث�ال، كائناً 
عمالق�ًا باملقارن�ة م�ع الكائن�ات الدقيق�ة مث�ل 
البكتري�ا والفطري�ات. وتع�د ه�ذه الكائن�ات 
- مب�ا يف ذل�ك ج�ذور النبات�ات - العوام�ل 
املغذي�ة،  امل�واد  تدوي�ر  إلع�ادة  الرئيس�ة 
وه�ي تس�اعد النبات�ات ع�ن طري�ق حتس�ني 
اس�تهالكها م�ن املغذي�ات، األمر الذي يس�هم 
ب�دوره يف احلف�اظ على التن�وع البيولوجي فوق 

األرض. س�طح 
الكائن�ات  ه�ذه  إدارة  يضم�ن  أن  وميك�ن 
عل�ى حن�و أفض�ل زي�ادة ق�درة الرتب�ة عل�ى 
امتص�اص الكرب�ون وختفي�ف التصح�ر، حتى 
يك�ون مبقدوره�ا احتج�از املزي�د م�ن الكرب�ون 
غ�ازات  انبعاث�ات  تعوي�ض  يف  واملس�اعدة 

الزراع�ة. النامج�ة ع�ن  الدفيئ�ة 

تعد إدارة املياه 
اجلوفية سبباً 

آخراً للقلق
إعداد خريطة الرتبة

م�ن  أكث�ر  والزراع�ة  األغذي�ة  منظم�ة  نف�ذت 
120 مش�روعا متعلق�اً بالرتب�ة يف مجي�ع أحناء 
الع�امل  يف  الرتب�ة  خريط�ة  وأع�ّدت  الع�امل 
بالتع�اون م�ع منظم�ة األم�م املتح�دة للرتبي�ة 
والعل�وم والثقاف�ة. وتش�مل األولوي�ات األكث�ر 
أهمي�ة وإحلاح�اً حتدي�ث وتوحي�د وحتس�ني 
العاملي�ة بش�أن  املعرف�ة  الوص�ول إىل  إمكاني�ة 

وتوزيعه�ا. الرتب�ة  أن�واع 

ذل�ك  الرتب�ة حت�ى  بيان�ات  كان�ت  وق�د 
النط�اق،  وحم�دودة  جم�زأة  قدمي�ة  الوق�ت 
وكان�ت إح�دى أولوي�ات املنظم�ة ه�ي تصميم 
نظ�ام معلوم�ات عامل�ي ح�ول الرتب�ة، وتقدي�م 
احلقائ�ق واألرق�ام املوث�وق به�ا وال�يت ميك�ن 
الق�رارات  اخت�اذ  عملي�ات  يف  اس�تخدامها 

الرتب�ة. ب�إدارة  املتعلق�ة 
ودش�نت املنظم�ة سلس�لًة م�ن املب�ادرات، 
أج�ل  م�ن  العاملي�ة  الش�راكة  ذل�ك  يف  مب�ا 
الرتب�ة، ال�يت أنش�أت مرف�ق الرتب�ة الس�ليمة 
يف  االس�تثمار  ويس�هم  تش�غيلي هل�ا.  ك�ذراع 
م�ردود  حتقي�ق  يف  للرتب�ة  املس�تدامة  اإلدارة 

وبيئي�اً. اقتصادي�اً  إجياب�ي 
وتق�ل تكالي�ف اإلدارة املس�تدامة لألراض�ي 
ع�ن تكالي�ف إع�ادة تأهي�ل الرتبة أو اس�تعادة 
إح�دى  أنش�ئت  هن�دوراس،  ويف  وظائفه�ا. 
مش�روعات املنظم�ة »نظ�ام احلراج�ة الزراعية 
 »Quesungual« الق�ش  وف�رش  للقط�ع 
واحل�رق  بالقط�ع  الزراع�ة  طريق�ة  الس�تبدال 
الرطوب�ة  اخنف�اض  إىل  أدى  مم�ا  القدمي�ة«، 
اإلنتاجي�ة  زي�ادة  يف  وأس�هم  واخلصوب�ة، 

املنطق�ة. يف  للمزارع�ني  والدخ�ل 
م�ن  املائ�ة  يف   78 إىل  يص�ل  م�ا  ويق�ع 
األراض�ي املس�تخدمة يف الزراعة يف هندوراس 
على س�فوح الت�الل. ونظراً لف�رتات اجلفاف 
نق�ص  يش�كِّل  للمي�اه،  املومسي�ة  والن�درة 
رئيس�يتني  مش�كلتني  الرتب�ة  وتعري�ة  املي�اه 
هات�ني  يفاق�م  ومم�ا  املنطق�ة.  تواجه�ان 
ه. وظ�لّ ذلك  املش�كلتني تقلُّ�ب املن�اخ وتغ�رُّ
مباش�راً  تأث�راً  يؤثِّ�ر  أجي�ال  امت�داد  عل�ى 
عل�ى ُس�بل كس�ب ال�رزق وإنت�اج األغذي�ة 

املنطق�ة. يف  والبيئ�ة 
وعندم�ا اس�ُتحِدث ه�ذا النظ�ام يف منطق�ة 
ملب�را يف جنوب غ�رب هن�دوراس، كان معظم 
املزارع�ني يف املنطق�ة يس�تخدمون يف الزراع�ة 
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 تغري 
املناخ

أس�لوب القط�ع واحل�رق التقلي�دي. حي�ث 
كان املزارع�ون يزيل�ون ج�زءاً من الغابة عن 
النبات�ات وح�رق املخلّف�ات.  طري�ق قط�ع 
وكان�ت احملاصي�ل ُت�زَرع يف ه�ذه الرقع�ة 
بعد إزالة نباتاتها لس�نة أو لثالث س�نوات 
بس�بب  احملص�ول  غل�ة  تتدن�ى  حت�ى 
اخنف�اض الرطوب�ة واخلصوب�ة. ث�م يضط�ر 
املزارع�ون بع�د ذل�ك إىل االنتق�ال إىل أراض 
جدي�دة يزيل�ون منه�ا نباتاته�ا وحيرقونها 

ويزرعونه�ا جم�ّدداً.
الزراع�ة  م�ن  الن�وع  ه�ذا  يك�ن  ومل   
يناِس�ب منطق�ة معظ�م حقوهلا على س�فوح 
اجلب�ال وتربته�ا هّش�ة ومحضي�ة. وأّث�رت 
بص�ورة  املس�تدامة  غ�ر  املمارس�ات  ه�ذه 
متزاي�دة عل�ى امل�وارد واألم�ن الغذائ�ي يف 

املنطق�ة.
ط�وَّرت  القضاي�ا،  ه�ذه  وملعاجل�ة 
منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة باالش�رتاك م�ع 
املزارع�ني احمللي�ني قب�ل عش�رين  صغ�ار 
الزراعي�ة  احلراج�ة  نظ�ام  مض�ت  عام�اً 
الظ�روف  يناِس�ب  ال�ذي   )Quesungual(
 - واالجتماعي�ة  البيولوجي�ة  الفيزيائي�ة 

املنطق�ة. يف  االقتصادي�ة 
الرتب�ة  ج�ودة  حتس�ني  طري�ق  وع�ن 
زي�ادة  يف  النظ�ام  ه�ذا  س�اهم  وإدارته�ا، 
اإلنت�اج واملقاوم�ة واالس�تدامة يف املنطق�ة. 
وازدادت الغ�اّلت مبق�دار الِضع�ف تقريبًا؛ 
العامل�ة  األي�دي  إىل  احلاج�ة  واخنفض�ت 
الالزم�ة إلع�داد ِقط�ع األراض�ي واحلف�اظ 
عل�ى  الرتب�ة  ق�درة  �نت  وحتسَّ عليه�ا؛ 
االحتف�اظ بالرطوب�ة، وارتفع�ت مس�تويات 
الرطوب�ة بنح�و 20 يف املائ�ة، مب�ا ميكِّ�ن 
احملاصي�ل م�ن الصم�ود يف وج�ه موج�ات 
املنطق�ة  تبتل�ي  ال�يت  املنتظم�ة  اجلف�اف 
وُيَقلِّ�ص م�ن خماط�ر التعري�ة واالنهي�ارات 
األرضي�ة. وس�اهم ه�ذا النظ�ام ال�ذي يتس�م 
انبعاث�ات  تقلي�ص  يف  تكلفت�ه  باخنف�اض 
غ�ازات الدفيئ�ة وزي�ادة احتج�از الكربون.

حي�اة  املط�اف  نهاي�ة  يف  املش�روع  ه�ذا  وغ�رَّ 
الس�كان. وأصب�ح املزارع�ون حيصل�ون عل�ى دخ�ل 
أفض�ل جبه�د أق�ل ويهن�أون بطع�ام أفض�ل وأغذية 
ذات قيم�ة تغذوي�ة أكرب. وحقَّقت اإلدارة املس�تدامة 

لألراض�ي ُأكله�ا يف هن�دوراس.

 يُنتج %95
من غذائنا من تربتنا 

 بطريقة مبارشة 
أو غري مبارشة

هل تعلم؟

 تعاين %33
 من الرتبة 

 من تدهور متوسط 
إىل مرتفع

تتوفر األرايض يف دول أفريقيا 
جنوب الصحراء الكربى 

وأمريكا الالتينية، 
غري أن ما يزيد عىل %70 

منها تعاين من القيود 
 املفروضة عىل 
األرايض والرتبة

تتيح اإلدارة املستدامة 
 للرتبة إنتاج قدرٍ 

إضايف من الغذاء
 بنسبة

%58

قد يستغرق تشكيل 
سنتيمرت واحد من الرتبة 

 ما يصل إىل
1000 عاٍم
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منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  التحديات الكربى

تحتضن الغابات 
أكرث من %80 
من الحيوانات 
والنباتات الربية

هل تعلم؟

يتناول كل شخص قرابة 
 11 كغم من 
أغذية الغابات

ً سنويا

تحتفظ الغابات بنفس 
مخزون الكربون 

املوجود يف الغالف الجوي

 تغطي الغابات

%31
من مساحة األرايض يف العامل
الدول التي متتلك أكرب مساحة من 
أرايض الغابات يف العامل هي روسيا 
والربازيل وكندا والواليات املتحدة 

األمريكية

تشجيع االستخدام املستدام للنظم 
البيئية لألرايض والحفاظ عليها

 يتطلب الحفاظ عىل املوارد الطبيعية رؤية طويلة األجل تعود بالخري 
عىل أجيال املستقبل، وتساعد يف التخفيف من آثار تغري املناخ.

واألش�جار الغاب�ات  مُتّدن�ا 
بالغ�ذاء، وامل�أوى، واهل�واء العلي�ل الذي 

نتنفس�ه، وامل�اء النظيف الذي نش�ربه؛ 
وه�ي حتتضن التن�وع البيولوجي على 
كوك�ب األرض، وتعم�ل كحائ�ط صٍد 
طبيع�ي ملناهض�ة تغ�ر املن�اخ. وتع�د 
احلي�اة عل�ى كوك�ب األرض ممكن�ة 
ومس�تدامة بفضل الغابات واألش�جار.

الغاب�ات  ويف ع�ام 2015، كان�ت 
عل�ى رأس جدول األعم�ال العاملي خالل 

للغاب�ات،  عش�ر  الراب�ع  العامل�ي  املؤمت�ر 
جن�وب  ديرب�ان،  مدين�ة  يف  ُعق�د  ال�ذي 
والزراع�ة  األغذي�ة  منظم�ة  برعاي�ة  أفريقي�ا، 
خ�الل الف�رتة 07-11 س�بتمرب/أيلول 2015. 
ويلع�ب املؤمت�ر دوراً هام�اً ويوفر منرباً ملناقش�ة 

القضاي�ا الناش�ئة يف قطاع الغاب�ات ووضع املبادئ 
ال�يت س�وف متكنن�ا م�ن معاجلة ه�ذه القضايا يف 

العق�ود املقبل�ة.
وق�د ُعق�د املؤمت�ر الراب�ع عش�ر حت�ت ش�عار 
مس�تقبل  يف  »االس�تثمار  والش�عوب:  الغاب�ات 
مس�تدام«، وأك�ّد عل�ى أن االس�تثمارات يف قط�اع 
الغاب�ات تعد مبثابة اس�تثمارات يف الش�عوب ويف 
اقتصادات الدول والتنمية املس�تدامة أيضاً. وس�لط 
املؤمت�ر الض�وء عل�ى الغاب�ات املوجه�ة للش�عوب 
واألدوار  واالقتصادي�ة  االجتماعي�ة  واملش�كالت 
واألنش�طة  واألش�جار  الغاب�ات  تلعبه�ا  ال�يت 
احلرجي�ة يف التنمي�ة االقتصادي�ة لل�دول. وتناول 

املؤمت�ر املش�كالت البيئي�ة الرئيس�ة مث�ل تغ�ر 
احلط�ب  وإم�دادات  املي�اه  وإم�دادات  املن�اخ 
املس�تدام ذات األهمي�ة اخلاص�ة يف أفريقي�ا. كم�ا 
ناق�ش املؤمت�ر أيض�اً هي�اكل احلوكم�ة اجلدي�دة 

للغاب�ات. املس�تدامة  تع�زز اإلدارة  ال�يت 
وق�د ج�اء عق�د املؤمت�ر يف الوق�ت املناس�ب 
بش�أن  املتح�دة  األم�م  أعم�ال  ج�دول  ملناقش�ة 
ف�رتة م�ا بع�د ع�ام 2015 واأله�داف اإلمنائي�ة 
احلرجي�ة  األنش�طة  ق�درات  وتع�د  املس�تدامة. 
لتدري�ب  موجه�ة  كان�ت  س�واًء  وهائل�ة  كب�رة 
أو  الفق�ر  عل�ى  للقض�اء  أو  وتنميته�ا  الش�عوب 

الغاب�ات. مل�وارد  املس�تدامة  ل�إلدارة 
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 تغري 
املناخ

من بني أنواع الحيوانات املعروفة 
 البالغ عددها 8800 نوعاً، 

 انقرض

 %7 
منها بالفعل ويواجه %17

منها خطر االنقراض.

هل تعلم؟

 من بني 
أنواع النباتات املعروفة 
الصالحة لألكل والبالغ 
عددها 30 ألف نوعاً، 
يقوم البرش بزراعة أو حصاد 7 
آالف نوعاً منها من أجل الغذاء.

 متدنا 

 خمسة أنواع 
من الحبوب

 بنسبة %60 
 من الطاقة الغذائية 

)األرز، والقمح، 
والذرة، والدخن، 
والذرة الرفيعة(

 يأيت أكرث من

%80 
 من النظام الغذايئ 
للبرش من النباتات.

متد األسامك ما يقرب من 3 
 مليارات شخص بنحو

20% من استهالك 
الربوتني الحيواين

التنوع البيولوجي
يعت�رب التن�وع البيولوج�ي لألغذي�ة والزراع�ة واحداً 
م�ن أكثر موارد األرض أهمي�ة. فاحملاصيل الزراعية 
والث�روة احليواني�ة واألحياء املائية وأش�جار الغابات 
والكائن�ات الدقيق�ة والالفقاري�ات - تع�د باآلالف، 
وتش�كل ه�ي وتنوعه�ا الوراث�ي ش�بكة م�ن التن�وع 
البيولوج�ي يعتم�د عليه�ا إنت�اج األغذي�ة يف العامل.

والتنوع البيولوجي شرط أساسي ال ميكن 
االستغناء عنه، سواء كان يتمثل يف احلشرات 

عندما تقوم بتلقيح النباتات أو يف 
البكتريا اجملهرية الالزمة 

لصنع األجبان، أو يف 
سالالت املاشية 

املتنوعة اليت 
تساعد يف كسب 

العيش حتى 
يف أقسى 
البيئات، 

أو يف آالف 
األنواع من 

احملاصيل اليت 
يقوم عليها األمن 

الغذائي يف خمتلف 
أحناء العامل. فالتنوع 

البيولوجي ضروري لتحقيق 
تنوع التغذية يف الطعام، ولتنويع 

سلة األغذية، وهما أمران هامان لصحة اإلنسان 
ومنوه.

بي�د أن التن�وع البيولوج�ي، وخصوص�اً يف تنوعه 
اهلل�ع.  يث�ر  التده�ور مبع�دل  آخ�ٌذ يف  الوراث�ي، 
الوراث�ي  التن�وع  تته�دد  ال�يت  األخط�ار  وتش�مل 
الرتكي�ز عل�ى تنمي�ة واس�تخدام ع�دد حم�دود م�ن 
التجاري�ة  املاش�ية  وس�الالت  احملاصي�ل  أن�واع 
وإهم�ال األن�واع وحيوان�ات امل�زارع املتكيف�ة حملي�اً 
ومساته�ا اهلام�ة؛ وأث�ر تزاي�د الضغ�ط الس�كاني؛ 
البيئ�ي، مب�ا  والتده�ور  الطبيعي�ة  املوائ�ل  وفق�دان 
يف ذل�ك إزال�ة الغاب�ات والتصح�ر والتعدي�الت يف 

املن�اخ. أح�واض األنه�ار؛ وتغ�ر 

النبات�ات  تس�تطيع  الوراث�ي  التن�وع  وبفض�ل 
واحليوان�ات والكائن�ات الدقيق�ة والالفقاري�ات أن 
تتكي�ف وأن تواص�ل حياته�ا عندم�ا تتغ�ر البيئ�ة 
احمليط�ة به�ا. وبالتال�ي، ف�إن اإلبق�اء عل�ى ق�در 
كب�ر م�ن التن�وع واس�تخدامه - س�واء التن�وع ب�ني 
األصن�اف املختلف�ة أو التن�وع الوراث�ي داخ�ل ه�ذه 
الق�درة عل�ى  األصن�اف - يع�ين احملافظ�ة عل�ى 
ف�إن  وكمث�ال،  املس�تقبل.  التحدي�ات يف  مواجه�ة 
النبات�ات واحليوان�ات ال�يت تتحم�ل ارتف�اع 
اجلف�اف،  أو  احل�رارة  درج�ات 
واألم�راض،  اآلف�ات  وتق�اوم 
يف  بالغ�ة  أهمي�ة  هل�ا 
تغ�ر  م�ع  التكي�ف 

املن�اخ.
إن احلف�اظ عل�ى 
البيولوج�ي  التن�وع 
والزراع�ة  لألغذي�ة 
عاملي�ة.  مس�ؤولية 
املن�اخ،  تغ�ر  فم�ع 
التن�وع  ص�ون  أصب�ح 
واس�تخدامه  الوراث�ي 
أكث�ر  مس�تدامة  بص�ورة 
مض�ى.  وق�ت  أي  م�ن  أهمي�ة 
ص�ون  يف  املتمث�ل  التح�دي  وميت�د 
مس�تدام  حن�و  عل�ى  واس�تخدامه  الوراث�ي  التن�وع 
ويتطل�ب  البيئي�ة،  والنظ�م  الق�ارات  مجي�ع  ع�رب 
االس�تجابة م�ن قاع�دة عريضة. وحيفل ع�ام 2015 
بذك�رى م�رور 30 عام�اً عل�ى تأس�يس هيئ�ة املوارد 
الوراثي�ة لألغذي�ة والزراع�ة وال�يت متث�ل املنت�دى 
الدول�ي الوحي�د ال�ذي يتعام�ل حتدي�داً م�ع مجي�ع 
والزراع�ة.  لألغذي�ة  البيولوج�ي  التن�وع  مكون�ات 
وتتمث�ل األه�داف الرئيس�ة للهيئ�ة يف ضم�ان ص�ون 
امل�وارد الوراثية لألغذية والزراعة واس�تخدامها على 
حن�و مس�تدام، وكذل�ك تقاس�م املزاي�ا املرتتب�ة عل�ى 
اس�تخدامها عل�ى حن�و ش�فاف ومنص�ف لألجي�ال 

واملقبل�ة. احلالي�ة 
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8 0  Caboria qui sini odi nobit magnihici sundand.

9 6  Cepudi dolori volores truntiust excea.

  1 0 8  Cuptaessunt expe esti qui ut harchitatur.

  1 1 6  Cepudi dolori volores truntiust excea.

املقر الرئيسي 
ملنظمة األغذية 
والزراعة 
لألمم املتحدة
منتدى حمايد
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منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  منتدى حمايد
6

روما، 1951

يقع املقر الرئييس ملنظمة األغذية والزراعة 
يف قلب مدينة روما القدمية، عىل مقربة 

من حاممات كاراكال، وبإطاللة عىل 
الكولوسيوم الروماين، وشيّد املبنى يف 

األساس ليكون مقراً لوزارة املستعمرات 
اإليطالية يف رشق أفريقيا )إريرتيا وإثيوبيا 
وليبيا والصومال(، فيام كان يعرف آنذاك 

باسم شارع أفريقيا )التي تحول اسمها 
اآلن إىل شارع أفنتينو( خالل الفرتة من 

1938 إىل 1945. وقد بدأت أعامل البناء 
يف عام 1938. وكان ميكن من خالل املقر 
الرئييس للمنظمة رؤية املسلة التاريخية 
ذات األهمية املعامرية، مسلة أكسوم، 

والتي أعيدت وقت الحق إىل مكانها 
األصيل يف إثيوبيا.
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 قصة 
حتول مبنى وزارة

املستعمرات اإليطالية 
يف شرق أفريقيا إىل مقر 
رئيسي ملنظمة األغذية 

والزراعة
يف ع��ام 1949، واف��ق مؤمت��ر منظم��ة األغذي��ة والزراع��ة، عل��ى ع��رض 
احلكوم��ة اإليطالي��ة بنق��ل املق��ر الدائ��م للمنظم��ة م��ن موقع��ه املؤق��ت يف 
واش��نطن إىل روم��ا، ومت تنفي��ذ ه��ذه اخلط��وة بع��د عام��ني م��ن ذل��ك يف 
ش��هر فرباير/ش��باط ع��ام 1951. وش��غل املق��ر اجلدي��د للمنظم��ة املبن��ى 
ال��ذي كان مصمم��اً يف الس��ابق ل��وزارة املس��تعمرات اإليطالي��ة يف ش��رق 
أفريقي��ا، عل��ى مقرب��ة م��ن محام��ات كاراكال. ومتثل��ت املش��كلة األوىل 
هل��ذا املق��ر اجلدي��د يف حاج��ة املبن��ى إىل منطق��ة اجتماع��ات ميكنه��ا أن 
تس��توعب مجي��ع ممثل��ي ال��دول األعض��اء وأن تك��ون جمه��زًة الس��تضافة 
االجتماع��ات الدولي��ة رفيع��ة املس��توى. ومل يك��ن هن��اك س��وى بضع��ة 
أش��هر قبي��ل انعق��اد املؤمت��ر )ال��ذي كان س��ُيعقد يف ش��هر نوفمرب/تش��رين 

الثان��ي( م��ا تطل��ب إنش��اء مس��احة جدي��دة يف وق��ت قياس��ي.
وق��د حتق��ق ذل��ك م��ع تش��ييد ج��زء م��ن مبن��ى املق��ر، واملع��روف باس��م 
املبن��ى أ، خصيص��اً ليض��م قاع��ة اجتماع��ات ك��ربى معروف��ة باس��م قاع��ة 

االجتماع��ات الرئيس��ة. وقاعت��ني للج��ان، والقاع��ة احلم��راء والقاع��ة 
اخلض��راء، واملكتب��ة، واالس��تديو اإلذاع��ي. وق��د تول��ت احلكوم��ة اإليطالية 

متوي��ل املش��روع وأش��رفت علي��ه وزارة األش��غال العام��ة اإليطالي��ة.
وبالتع��اون م��ع املهن��دس املعم��اري فيتوري��و كافيرو، ُش��ّيد املبنى بس��رعة 
مل يس��بق هل��ا مثي��ل، ومت مضاعف��ة اجله��ود إلجن��از املش��روع يف الوق��ت 
احمل��دد. ويف التاس��ع عش��ر م��ن نوفم��رب، ُعق��د املؤمت��ر الس��ادس للمنظم��ة يف 

قاع��ة االجتماع��ات الرئيس��ة احلديث��ة ال��يت ُبني��ت هل��ذا الغ��رض.
وبع��د االنته��اء م��ن فعالي��ات املؤمت��ر، مت مواصل��ة ع��دد م��ن مش��اريع 
البن��اء والصيان��ة، ليط��ل املق��ر اجلدي��د للمنظم��ة يف ث��وب جدي��د، وكان 
ُينظ��ر إىل املق��ر الرئيس��ي للمنظم��ة باعتب��اره فرص��ة لع��رض الفن��ون 
واحل��رف اليدوي��ة لل��دول األعض��اء. وُدعي��ت ال��دول يف الق��رار رق��م 
)90( ال��ذي ص��ادق علي��ه املؤمت��ر للت��ربع باألث��اث وغ��ره، وخباص��ة، 

من��اذج م��ن صناع��ات احل��رف الريفي��ة.
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املقر الرئيسي 
ملنظمة األغذية 

والزراعة:
منتدى حمايد 

للنقاشات
توماس كانيت تصوير:  

خدمة التصوير الفوتوغرايف للمنظمة

تضطل��ع منظم��ة األغذي��ة والزارع��ة 
نش��ر  يف  نش��ط  اس��تباقي  ب��دوٍر 
لتقدي��م  واملعلوم��ات  املعرف��ة 
املس��اعدة ملختل��ف ال��دول، ودع��م 
ومصاي��د  والغاب��ات  الزراع��ة 
األمس��اك، وكذل��ك لتحقي��ق األم��ن 

والتغذي��ة. الغذائ��ي 
وُيعق��د كل ع��ام ع��دٌد كب��ٌر م��ن االجتماع��ات يف مق��ر 
املنظم��ة يف روم��ا، م��ا جيع��ل املنظم��ة منت��دى هام��اً 
للمناقش��ات والتف��اوض، وإب��رام العدي��د م��ن االتفاقي��ات 

واملعاه��دات الدولي��ة األساس��ية.
كم��ا أصبح��ت منظم��ة األغذي��ة والزراع��ة أيض��اً 
للمؤمت��رات، فه��ي تض��م 24 قاع��ة  ب��ارزاً  مرك��زاً 
اجتماع��ات يف املق��ر الرئيس��ي تس��تضيف اجتماع��ات 
ملناقش��ة القضاي��ا الفني��ة أو االقتصادي��ة، ه��ذا باإلضاف��ة 

إىل الن��دوات وال��دورات التدريبي��ة وورش العم��ل.
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الصور من األعىل إىل األسفل ومن اليمني إىل اليسار: 1- صورة لقاعة 1415
االجتامعات الرئيسة خالل مؤمتر املنظمة التاسع والثالثني الذي ُعقد 
يف شهر يونيو/حزيران عام 2015؛ 2- فعالية حول األمن الغذايئ؛ 3- 
البهو الرئييس ملبنى منظمة األغذية والزراعة؛ 4- الواجهة الخارجية 

للمبنى؛ 5- متثال الطري )The Bird(، الذي تربع به النحات روبرتو روتا؛ 
6- صورة مقربة للدرج الخارجي املؤدي إىل قاعة إيران؛ 7 و 11- قاعة

امللك فيصل؛ 8- صورة لقاعة إثيوبيا؛ 9- ورشة عمل الفريق املعني 
برصد األرض؛ 10- املقر الرئييس ملنظمة األغذية والزراعة؛ 12- صورة 
الجتامع املجلس املنعقد يف القاعة الحمراء؛ 13- اجتامع هيئة تدابري 

الصحة النباتية؛ 14- أحد مندويب الدول األعضاء خالل التصويت 
ملنصب املدير العام، يونيو/حزيران 2015؛ 15- ديباجة دستور املنظمة 

يف بهو املنظمة.
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قاعة االجتامعات الرئيسة
تعد قاعة االجتامعات الرئيسة أهم 

قاعة يف املبنى، وُصّممت خصيصاً 
لعقد االجتامعات رفيعة املستوى؛ 
والتي تشمل مؤمتر املنظمة الذي 

يُعقد كل عامني، والجلسات 
واملؤمترات واالحتفاالت التي تعقدها 

هيئاتها املختلفة. ويسود اللون 
األزرق القاعة عىل غرار علم األمم 
املتحدة. وتبلغ الطاقة االستيعابية 

للقاعة 1180 شخصاً يف الطابق 
األريض ويف املدرجات الجانبية؛ وهي 
مجهزة بحيث ميكن سامع املتحدثني 

بسبع لغات من خالل خدمة الرتجمة 
الفورية: وتشمل لغات منظمة 

األغذية والزراعة الستة الرسمية 
)اإلنجليزية والفرنسية واألسبانية 

والروسية والصينية والعربية(. ورغم 
أن القاعة ال تزال تحتفظ ببعض 

معاملها األصلية، إال أنها كانت عىل 
النقيض متاماً يف عام 1951 مام تبدو 

عليه اليوم. وقد خضعت هذه القاعة 
لعدد من التجديدات نتيجة زيادة 

عدد الدول األعضاء التي انضمت إىل 
املنظمة عىل مر السنني. وتم إضافة 
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مقاعد جديدة ومقصورات 
جديدة للرتجمة الفورية.

السقف: منوذٌج للفن 
التصويري

تم تزيني سقف قاعة 
االجتامعات الرئيسة عىل 

يد النحات والرسام اإليطايل 
الشهري مريكو باسالديال. 

وقد توىل مريكو بتكليف 
من الحكومة اإليطالية 

تصميم منوذٍج استثنايٍئ للفن 
التصويري، يغطي مساحة 

500 مرت مربع، ويتكون من 
18 لوحة. ويقدم مريكو يف 

قطعته الفنية الفريدة تصويراً 
مجازياً يجمع بني السامء 

وقاع املحيط. كام تم تصميم 
الديكور أيضاً مع مراعاة 

اعتبارات فنية هامة تتمثل 
يف تحسني الصوت يف القاعة 

ودمج مخارج وحدات تكييف 
الهواء.

الشبكة الفنية ملبادرة التمويل 
الريفي والزراعي

من اليسار إىل اليمني: ميليكا 
برتولجيسكوف، وتوشيايك أونو، 
ونوماثيمبا مهالنغا، وكلفني ميلر.
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مجموعة التغذية. 
من اليمني إىل اليسار: يل وارن، 

وجيوس بويتسهيوب، وإلني 
ميوهلف، آنا الريت، مدير إدارة 

التغذية.
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القاعة الحمراء
مقصورة الرتجمة الفورية

بالندين جني، مرتجمة فورية.
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القاعتان الحمراء والخرضاء
تربعت بهام الحكومة اإليطالية وتم 

افتتاحهام يف عام 1951. وقد ُصّممت 
القاعة الحمراء الستضافة اجتامعات 

مجلس منظمة األغذية والزراعة والهيئة 
التنفيذية للمؤمتر، والتي تعقد يف 

العادة خمس جلسات عىل األقل يف 
الفرتات الفاصلة بني اجتامعات املؤمتر. 
وقد ُصّممت هذه القاعة لضامن توفري 

مقاعد للدول األعضاء التسعة واألربعني 
- والتي تبلغ مدة والية كل منها ثالث 

سنوات - واالتحاد األورويب أمام املنصة 
التي يرأسها رئيس مستقل للمجلس، 

وكذلك إلتاحة الفرصة للمراقبني 
للمشاركة من مقاعدهم. وتتسع القاعة 

لعدد 455 شخصاً، الذين ميكنهم 
االستامع إىل الجلسة باللغات الرسمية 

الستة للمنظمة. وتم تزيني القاعة بصور 
للمدراء العموم السابقني للمنظمة.

وتضم القاعة الخرضاء 496 مقعداً، 
وتحتوي عىل تصميامت متواضعة 
وبسيطة وتستخدم لدعم القاعة 
الحمراء. ويتم عرض أعالم الدول 

األعضاء وراء املنصة.

مجموعة عمل بشأن الهدف االسرتاتيجي 4
من اليسار إىل اليمني: يوجينيا سريوفا، دايفني 

نجي، عىل التوايل: مدير ونائب مدير البنية 
التحتية والصناعات الزراعية يف املناطق الريفية، 

كارلوس دا سيلفا، جيمي موريسون.

القاعة الخرضاء
النظام العاملي لإلعالم واإلنذار 

املبكّر
من اليسار إىل اليمني: كونسيبسيون 

كالبي وشرييل مصطفى
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مركز الشيخ زايد
ُصّمم مركز الشيخ زايد ليكون مركزاً 

دولياً للمعرفة وهو مركز متطور 
لعقد االجتامعات. واُفتتح املركز 
يف عام 2012 بتمويل من دولة 

اإلمارات العربية املتحدة. ويرحب 
مدخل القاعة بالزائرين مبقولة 

شهرية مقتبسة من أقوال الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان يقول فيها 

»أعطوين زراعة أضمن لكم حضارة«، 
ومرتجمة إىل سبع لغات، باإلضافة 
إىل اللغة الهريوغليفية ما يدل عىل 
الدور الحاسم الذي لعبته الزراعة 

يف التقدم البرشي باإلضافة إىل دور 
الكتابة كعنرص أسايس من هذه 

العملية الحضارية.
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صمم الفنان ساديكا كيسكاس ألواح 
الزجاج بالتعاون مع املهندس املعامري 
ماركو فيلييس. ويتضمن العمل الفني 

عنارص رمزية أخرى مثل أشجار النخيل 
والطيور التي تزين األلواح العليا. ومتثل 

أشجار النخيل العالقة بني مختلف األديان 
فهي مقدسة يف النصوص الدينية كام أنها 

مصدٌر للحياة، مثل الطيور.

وميكن أيضاً رؤية مفهوم الحياة يف 
األشجار الذهبية املستخدمة لتزيني 

املنصة. وتتمثل الفكرة يف تصوير 
الشجرة باعتبارها وسيلة للتفاعل 

بني األرض والسامء: تتغلغل جذور 
الشجرة يف أعامق الرتبة، يف حني متتد 

فروعها نحو السامء، كتعبري مجازي 
عن االتصاالت واملعلومات واملعارف، 

فضالً عن كونها نقطة التقاء بني 
الثقافات.

تضم القاعة 170 مقعداً وتقدم خدمة 
الرتجمة الفورية إىل سبع لغات، ويستخدم 

مركز الشيخ زايد للمؤمترات الصحفية 
والعروض التقدميية ونرش اإلصدارات 

واإلحاطات اإلعالمية، كام تم استخدامها 
أيضاً كمنصة للربامج التلفزيونية.
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الصورة أدناه: بعض الخرباء من املجموعة االسرتاتيجية 
من اليسار إىل اليمني: جيفري  املعنية بتغري املناخ.
غريفني، وألكسندر ميبك، وفريد سنيجريس.
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قاعة إثيوبيا
تم افتتاحها عام 1965، وتم تجديدها يف عام 

2013. ويعكس التصميم الداخيل للقاعة 
ثقافة البالد، يف حني تُجّسد األلوان الزاهية 
ألوان العلم اإلثيويب. وتوىل الفنان اإليطايل 
أدريانو ناردي تصميم اللوحات املصممة 

رقمياً املوجودة عىل الحائط الرئييس. وتصف 
رسومات الحائط زهرة السوسن، واملعروفة 
بكونها رمزاً لإلميان، والشجاعة، والحكمة، 

والحامية، واألمل، وحسن النية. كام يكمل 
جانبي القاعة كالً منهام اآلخر، إذ يشتمل 

الجانب األيرس عىل رسم تصويري مجرد المرأة 
تتأمل األفق، يف حني يشتمل الجانب األمين 

عىل رجل يرتدي لباس إثيوبياً تقليدياً. ويجسد 
العمل الفني شكل حلزون مزدوج للحمض 
النووي الذي يرمز إىل أصل الجنس البرشي، 

والذي ينتج عن الوحدة بني رجل وامرأة. 
وميثل هذا العمل الفني الحديث التوازن بني 
الطبيعة والروح البرشية. وتتسع القاعة لـ 86 

شخص.
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قاعة ماليزيا
تم افتتاح قاعة ماليزيا عام 1965 ثم 
تم تجديدها عام 1997، وتم بناؤها 

وتجهيزها مبواد محلية الصنع مستقدمة 
من ماليزيا. وتتسع القاعة لـ 116 

شخص.

قاعة نيجرييا
افتتحت القاعة عام 1973 وتم تجديدها بالكامل 

عام 2009، وتتمثل السمة الرئيسة للقاعة يف 
اإلضاءة امللونة املعلقة فوق طاولة اجتامعات 

كبرية بيضاوية الشكل. وتتسع القاعة لـ 25 
شخص.
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مبادئ السلوك/مجموعة النمو األزرق
من اليسار إىل اليمني: لحسن عبابوش، مدير شعبة اقتصاديات وسياسات 

تربية األحياء املائية ومصايد األسامك. وإيفيت ديي أوادي، وماثيو 
كاميلريي، وأرين ماثيسن، مساعد املدير العام إلدارة مصايد األسامك 

وتربية األحياء املائية.

قاعة امللك فيصل
تم افتتاح القاعة عام 1981 وسميت بذلك تيمناً بامللك فيصل 
الذي تويل مقاليد الحكم يف اململكة العربية السعودية من عام 

1964 إىل عام 1975. وقد تربعت اململكة العربية السعودية بهذه 
القاعة للمنظمة تقديراً لدور املنظمة الهام يف مكافحة الجوع 

والفقر.

ويعكس تصميم القاعة الفن اإلسالمي، وتم تزيني جدرانها بصورة 
للملك فيصل تم نحتها عىل الرخام األبيض، ولوحة فسيفساء 

ملنظر من مكة املكرمة، وآيات من القرآن الكريم. وتتسع القاعة 
لـ 116 شخص.
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1- قاعة الفلبني
تم افتتاحها عام 1965 ثم تم 
تجديدها عام 2013. وتعكس 

صورة معلقة عىل حائطها 
الرئييس أحد املناظر الطبيعية 

يف الفلبني وتجسد البحر 
والغطاء النبايت ومنحدرات 
زراعة األرز. وتتسع القاعة 

لـ 61 شخص.

3- قاعة إيران
يف عام 1996، تربعت الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية بهذه القاعة إلثبات التزامها نحو 
رسالة منظمة األغذية والزراعة ومثلها 
العليا. وتتسع القاعة لعدد 105 شخصاً، 
وتم تصميمها كقاعة متعددة الوسائط 
ومنطقة عرض دامئة: كان الهدف من 
هذا التصميم هو إنشاء قاعة جامعة 
للمؤمترات واملحارضات والوسائط 
املتعددة.

2- قاعة املكسيك
تم افتتاحها عام 1981 ثم تم 
تجديدها بعد ذلك بعرشين 
عاماً. ويعكس النسيج املزدان 
بالرسوم والصور الذي صممه 
الفنان رامريز فازكويز روعة 
التصميم وميتد بطول الحائط 
الكائن خلف مقعد املتحدث 
الرئييس. وتتسع القاعة لـ 58 
شخص.

3 2
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توم هيالندت من 
أمانة هيئة الدستور 

الغذايئ عىل درج 
قاعة إيران



سنة218 منظمة األغذية والزراعة: 70

1

4 5

3

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  منتدى محايد

6

1- قاعة امللكة جوليانا
مجموعة األمن الغذايئ

من اليسار إىل اليمني: فيليبو غريي، وبيريو 
كونفوريت، وإيفجينيا كوروليفا، وجوليا بونزيني. 
إدارة التنمية االقتصادية واالجتامعية
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2- مكتبة ديفيد لوبن التذكارية.

التعاون بني دول الجنوب.
من اليسار إىل اليمني: جونغني كيم، 

مدير شعبة التعاون وحشد املوارد يف 
ما بني بلدان الجنوب؛ وبيرت أنادومبا، 

ونادين فاالت، وآيل أثيفة.

3- مشاريع الهيئة العامة ملصايد
أسامك البحر األبيض املتوسط. 
من اليسار إىل اليمني: مارسيلو 

فاسكونسيلوس، وعبد الله رسور، 
وكالوديا إسكوتيا، نيكوليتا ميلوين.
إدارة مصايد األسامك وتربية األحياء 

املائية يف قاعة اجتامعات مصايد األسامك.

4- مارتن فريك، مدير شعبة املناخ
والطاقة والحيازة.

5- مارسيال فيالريال، مدير  مكتب
الرشاكات والدعوة وتنمية القدرات.

6- قاعة النمسا. 
رودريغو دي ال بويرتا، مدير مكتب

دعم الالمركزية.
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1- كينيث 
 ماكديكن، 

إدارة الغابات

2- جوان لوبروث، مدير شعبة االنتاج
الحيواىن وصحة الحيوان وكبري األطباء 

البيطريني

3- رشفة خارجية
دينيس دريكسلر، شعبة التجارة واألسواق

4- بهو املنظمة
فريق مبادرة الغذاء من أجل املدن. 
من اليسار إىل اليمني: جيا ين، ويوتا 

نيكوالريا، ولويسون النكون، وجيون 
كيم، ولورينزا سجانزيتا. شعبة اإلنتاج 

النبايت ووقاية النباتات.
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قاعة الهند
تم افتتاحها عام 1957، وتبدو 

سامتها الفريدة بدايًة من 
الباب املزدوج املصنوع من 

الخشب املحفور يدوياً والذي 
تم جلبه مبارشًة من الهند. 
وتُزين القاعة بنامذج من 

الحرف اليدوية الهندية واألطر 
الخشبية باإلضافة إىل صورة 

للمهامتا غاندي. وتتسع القاعة 
لـ 30 شخص.
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قاعة أملانيا
تم افتتاحها عام 1966، وتم تجديدها مرتني عقب ذلك، كان 

آخرها عام 2008. وعندما قررت الحكومة األملانية التربع 
بقاعة اجتامعات ملنظمة األغذية والزراعة، اتفق الفنانون 

األملان عىل تصميمها عىل نحو حديث وعميل لعقد املناقشات 
واملفاوضات. وأشار هانز فون هريوارث قائالً »كانت الغرفة 

إشارة إىل تقدير الشعب األملاين واحرتامه للجهود التي تبذلها 
املنظمة«. وتتمثل إحدى السامت الرئيسة للقاعة يف عبارة 
مقتبسة مخطوطة عىل جدار القاعة، ومستمدة من سياق 

املباديء التوجيهية ملبادرة الحق يف الغذاء، التي صادق 
املجلس عام 2004. وتتسع القاعة لـ 90 شخص.

قاعة العراق
تم افتتاحها يف يونيو/حزيران 2015، وتتسع لعدد 250 شخصاً. وعند 

املدخل الرئييس، يظهر اسم القاعة مرتجامً بسبع لغات )العربية، واآلرامية، 
واإلنجليزية، والكردية، واملندائية، والرتكامنية، والسومرية املسامرية(. ويزين 
املدخل عىل الجانب اآلخر لوحات تضم صوراً ألشجار النخيل التي عرث عليها 

يف بوابة عشتار )البوابة الثامنة يف وسط مدينة بابل(، والتي يعود تاريخها 
إىل عام 575 قبل امليالد. وقد تربعت السفارة العراقية بثالثة أعامل للفنان 

ميشيل مارتينييل: وهي نسختني من األسود والزهور القدمية التي كانت 
تزين مدخل الطريق املليك إىل بوابة عشتار، والتي أُعيد بناؤها يف متحف 
بريغامون يف برلني من املواد األثرية املكتشفة؛ ونسخة لثور مجنح ويحمل 

رأس إنسان مصنوع من الراتنج، يجسد آلهة آشورية حامية للبرش.
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1- قاعة لبنان
تم افتتاح قاعة لبنان عام 1963. وتزين جميع الجدران 

الرئيسة املحيطة بالطاولة الوسطى بعمل فني هام. وتصور 
النافذة الثالثية املنحوتة الكائنة خلف كريس املتحدث 

الرئييس والتي صممها املصمم جورجيو جيفرسون أطالل 
بعلبك وامليناء القديم ملدينة صيدا. ويحتضن الطرف اآلخر 

للقاعة نوعان من التوابيت املنقوشة من وادي البقاع، 
والتي يعود تاريخها إىل القرن الثاين قبل امليالد. وتتسع 

القاعة لـ 66 شخص.

2- قاعة باكستان
تم افتتاحها عام 1961، وتم 
تجديدها مرتني عام 1996 

وعام 2002. وتتمثل السمة 
الرئيسة للقاعة يف خريطة 

خشبية منحوتة لباكستان متتد 
عىل طول الحائط الرئييس. 
وتتسع القاعة لـ 24 شخص.

3- قاعة النمسا
تم افتتاحها عام 1965، وتم تصميمها لتعكس 

أجواء دور السينام، وتستخدم يف الغالب 
لعرض األفالم الوثائقية حول قضايا التنمية. 
وبعد تجديدها عام 1988، تحولت القاعة 

إىل منطقة متعددة الوسائط. ومتثل املقاعد 
الحمراء البالغ عددها 101 مقعداً إىل جانب 

الجدران الخشبية الخفيفة اللونني األحمر 
واألبيض لعلم النمسا.
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4- قاعة كوبا
تم افتتاحها عام 1972 

وتم تجديدها عام 1989 
وتتسع لـ 18 شخص.

5- قاعة امللكة جوليانا
سميت هذه القاعة تيمناً بامللكة جوليانا ملكة هولندا. وتم افتتاح 
القاعة عام 1955، وتم تجديدها مرتني عامي 1981 و1996، وتوىل 
إعداد التصميم األصيل الربوفيسور إشوزير، وهو مهندس معامري 

هولندي بارز، وتوىل تنفيذ التصميم كبار املصممني الحرفيني وُصّناع 
األثاث. وقد تم تجديد القاعة احتفاالً بذكرى مرور 50 عاماً عىل نشأة 
املنظمة وتم إضفاء إطاللة عرصية عليها. وقد صممت األبواب الرائعة 
لهذه القاعة يف هولندا وتم تركيبها يف روما عىل يد حرفيني هولنديني. 

وتستوعب القاعة ما يصل إىل 36 شخص.

6- قاعة كندا
تم افتتاحها عام 1953، وتم 

تجديدها عام 1999. وتهيمن 
الخريطة املصنوعة من الخشب 

املحفور عىل الحائط الرئييس 
وتشري إىل مواقع جهود اإلغاثة 
باإلضافة إىل الزخارف األصلية 

التي تبطن أحد الجدران 
الجانبية.
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4- قاعة الصني
تم افتتاح قاعة الصني عام 1985 احتفاالً بذكرى مرور 

40 عاماً عىل نشأة منظمة األغذية والزراعة. ويستخدم 
املدير العام قاعة الصني الستقبال كبار الضيوف. ولقد 
تم تجديدها بالكامل عام 2015 لتأخذ شكال عرصيا. 

وتحمل الخارطة النحاسية للصني نقوشا متثل منتوجاته 
الزراعية األساسية، مثل األرز والذرة. وما هذه إال أمثلة 

تعطي ملحة عن املوارد الطبيعة املتوفرة.

3- قاعة املغرب
تُعرف أيضاً باسم قاعة امللك محمد الخامس وتربعت بها اململكة 

املغربية. تم افتتاح القاعة عام 1965 وتم تجديدها عام 1967 ثم 
عام 1987. وتضم القاعة منطقة لتناول الطعام وصالة يستخدمها 

املدير العام للرتحيب بكبار الزوار. وميكن للضيوف االستمتاع 
باألجواء املغربية التقليدية؛ إذ تم تغطية األرضية والجدران بالبالط 
املغريب املرسوم يدوياً وتم تجهيزها بأرقى املفروشات الفاخرة مثل 

السجاد املغريب، واألرائك الجلدية، والبوابات الخشبية، ونافورتني 
تفصالن قاعة الجلوس عن املنطقة الرئيسة.

من اليسار إىل اليمني: شوان ىل، وسيمبليس نجايث، 
وفرينر دوتش، ومارتا غارسيا خيمينيز. 

مكتب املدير العام، شعبة املؤمتر واملجلس وشؤون 
املراسم .

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  منتدى محايد
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2 1- قاعة أسرتاليا
تم افتتاح هذه القاعة عام 1955، 

وأُعيد بناؤها وتجديدها مؤخراً يف عام 
2011. وقد صممت القاعة الستضافة 

اجتامعات املنظمة رفيعة املستوى 
يف املقر الرئييس، وتم تزيينها بعمل 

فني أصيل للفنان ايدي بليترن، لتقديم 
نظرة أعمق عن عاملنا كام يراها سكان 

أسرتاليا األصليني.

2- قاعة إندونيسيا
تم افتتاحها عام 1969، 
وتم تجديدها عام 1996، 
وتضم صالة ومنطقة 
لتناول الطعام مصممة 
لحفالت االستقبال الخاصة. 
وقد تم تطويق حوائط 
القاعة بعنارص رسدية 
ورمزية، كام تم تزيني 
املكان بأكمله بألواح 
خشبية منحوتة متثل 
مشاهد من حياة امللك 
راما وزوجته سيتا. وتحيك 
القصة التي تروي اختطاف 
امللكة سيتا من قبل رافان 
انتصار الخري عىل الرش، 
بينام ترمز عودة امللكة إىل 
مملكة راما مبثابة عودة 
الرثوة والوفرة للشعب. كام 
ينظر إىل امللكة الهندوسية 
عىل أنها تجسيد لديوي 
النكا، إلهة األرز، أحد املواد 
الغذائية األساسية األكرث 
أهمية يف أندونيسيا وآسيا. 
وتضم القاعة نقوشاً أخرى 
ذات قيمة رمزية، مثل 
طائر الجنة )رمز الطبيعة(، 
ومالك الحزين األبيض 
)رمز الخصوبة(، والطاووس 
)رمز غابات أشجار الساج 
اإلندونيسية(، وشجرة 
الكايون )شجرة الحياة 
ورمز الكون(.
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القاعات والصاالت األخرى
يضم املقر الرئييس ملنظمة األغذية والزراعة العديد من القاعات املصممة الستضافة وفود الدول األعضاء وحضور 

االجتامعات. وتقع تلك القاعات بالقرب من قاعات االجتامعات الرئيسة، وتربعت الدول األعضاء بها للمنظمة كلمحة 
لإلعراب عن التزامها نحو جهود املنظمة.

1- صالة دول شامل أوروبا
تم افتتاحها عام 1977 وتم تجديدها عام 2001، 

وتربعت بها حكومات دول شامل أوروبا. ويربز 
الطابع الشامل أورويب للقاعة من خالل خريطة 

خشبية منحوتة مثبتة عىل أحد الحوائط باإلضافة 
إىل صور تعكس املساحات الطبيعية الخرضاء يف 

تلك الدول.

4- صالة وفود سلوفاكيا
تربعت بها حكومة الجمهورية السلوفاكية، وهي مبثابة 
مساحة عمل متعددة الوظائف ومجهزة بأحدث 
التقنيات ومخصصة ملمثيل الوفود وكبار الزوار والضيوف.
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2- صالة بلجيكا3
تربعت بها الحكومة البلجيكية، 

وتقع عند مدخل قاعة االجتامعات 
الرئيسة. وتم افتتاح هذه الصالة عام 

1953، وتم تجديدها عام 2001، 
وتضم صوراً للمدراء العموم السابقني 

للمنظمة.

3- صالة الكاريبي
تم افتتاحها عام 1995 وتم تجديدها 

الحقاً يف عام 1999، وتربعت بها 
حكومات الدول األعضاء يف مجموعة 

اتحاد البحر الكاريبي. وتقع 
هذه الصالة األنيقة إىل ميني قاعة 
االجتامعات الرئيسة، وتولت دول 
االتحاد الكاريبي تزيينها باألثاث، 

واألعامل الفنية، والنامذج الحرفية 
التقليدية من خشب املاهوجني عىل 

الطراز الكاريبي املعارص.
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1- املركز الكوري
تربعت به حكومة كوريا عام 2001، وهو مبثابة مساحة متعدد 

الوظائف مجهزة بأجهزة الحاسوب، ويعترب منطقة للراحة 
والحصول عىل املعلومات وتوزيع الوثائق. وتزين الغرفة لوحات 
زيتية صممها املهندس املعامري الكوري والفنان تاي يونغ نام. 

كام تم تزيني حوائط منطقة الراحة بنامذج لآلالت الشعبية 
التقليدية سامول نوري ومخطوطات لقصائد املزارعني الشعبية 

القدمية املكتوبة بالخط الكوري. وتظهر العديد من الصور مناذج 
من الهندسة املعامرية الكورية واملساحات الخرضاء الطبيعية 

واملناطق الزراعية.

2- قاعة االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا
تم افتتاح قاعة الصحافة املسامة قاعة االتحاد االقتصادي 

والنقدي لغرب أفريقيا عام 1999، وتم تجديدها عام 2003. وتم 
تجهيز القاعة للصحفيني، وتزيينها بأعامل فنية تقليدية وأعامل 

حرفية قدمتها الدول األعضاء يف االتحاد االقتصادي والنقدي 
لغرب أفريقيا.

3- صالة تايالند
تقع بالقرب من صالة الكاريبي، وتعد مبثابة ممر بني مكتب 

الرئيس املستقل للمجلس وقاعة االجتامعات الرئيسة. تربعت بها 
حكومة مملكة تايالند عام 1955، وتم تزيينها بناقوس كبري وصور 

تعكس مناظر من الحياة الزراعية والدينية يف البالد.

4- صالة اليابان
تم التربع بها عام 1957 وتقع إىل يسار قاعة االجتامعات الرئيسة 

وتضم منطقة مستقلة للمناقشات.

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  منتدى محايد
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5- مكتبة ديفيد لوبن التذكارية
تأسست املكتبة عام 1952، وسميت باسم 
ديفيد لوبن تكرمياً لجهود مؤسس املعهد 

الدويل للزراعة. وقد تم تأسيس هذه 
املكتبة استجابة للامدة األوىل من دستور 

املنظمة التي تنص عىل أن »تتوىل املنظمة 
جمع وتحليل وتفسري ونرش املعلومات 

املتعلقة بالتغذية واألغذية والزراعة«.
وتحتضن مكتبة ديفيد لوبن التذكارية 

مجموعة ال تقدر بثمن من أكرث من مليون 
مجلد، مبا يف ذلك مجموعة كاملة من 

إصدارات املعهد الدويل للزراعة ومجموعة 
كتب نادرة يعود تاريخها إىل فرتة 

1500. ومن بني العديد من املجموعات 
الرائعة كتب من أوائل عرص الطباعة 

والتي تربع بها ماركيز كابييل؛ والكتيبات 
والنرشات والدوريات التي تربع بها ارتورو 

ماريسكاليش )وكيل الوزارة يف وزارة الزراعة 
اإليطالية(؛ والكتيبات املتعلقة بالزراعة 

التي قدمها الربوفيسور جيجليويل )كيميايئ 
زراعي شهري يف جامعة بيزا شارك أيضاً يف 

تأسيس املعهد الدويل للزارعة(، وإصدارات 
املجموعة األملانية الصادرة عن مركز برلني 

الدويل للبحوث الزراعية؛ ومحفوظات 
ديفيد لوبن التي تشمل مراسالت وكتابات 
وصور املعهد الدويل للزارعة بشأن القضايا 

واألنشطة املتعلقة بالزراعة.
ويف بداية األلفية الجديدة، خضعت 
املكتبة لتجديدات تم االنتهاء منها عام 

2005. وتقوم فكرة املكتبة الجديدة، التي 
صممها املهندس املعامري بيريو سارتوجو، 

عىل الزجاج، مبا يف ذلك األرضيات الزجاجية 
والنوافذ البانورامية الزجاجية وأعمدة 

العرض الزجاجية السوداء وكذلك الحوائط 
والدعائم املصنوعة من الرخام األسود. 
وتتيح املكتبة لزوارها الوصول إىل كل 

من املوارد اإللكرتونية وغرف االجتامعات 
متعددة الوظائف.

6- مركز التسجيل الرتيك
يقع املركز عند مدخل املبنى 

الرئييس، وتم افتتاحه عام 
2001. تم تزيني هذه القاعة 

الكبرية، التي تربعت بها 
حكومة الجمهورية الرتكية، 

بنامذج من السرياميك الرتيك، 
وُصّممت ملساعدة منظمة 

األغذية والزراعة يف أداء 
دورها املتنامي باعتبارها 

مركزاً هاماً ملؤمترات األمم 
املتحدة.

7- فضاء الغابون
تم افتتاح فضاء الغابون عام 

1999، وتم تجديدها عام 2003. 
وقد تم تصميم القاعة كمساحة 

متطورة لالجتامعات السمعية 
والبرصية، وتستخدم عادًة 

لالجتامعات التي تشمل املكاتب 
الالمركزية - فضال عن عقد 

اجتامعات رفيعة املستوى مع 
وفود منظمة األغذية والزراعة 
وغريهم. وتتسع القاعة لـ 26 

شخص.
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من أجل عامل خاٍل من اجلوع 
 يعترب القضاء على اجلوع حتٍد ال ينبغي أن تواجهه 

 منظمة األغذية والزراعة وحدها، فالتعاون مع اجملتمع 
املدني والقطاع اخلاص يعترب ركيزة أساسية. 

الش���راكات

يف ع��ام 2012، اعتم��دت املنظم��ة سياس��ة 
»الب��اب املفت��وح« م��ن أج��ل تعزي��ز العالق��ات 
اخل��اص  والقط��اع  املدن��ي  اجملتم��ع  م��ع 
البح��ث  وجه��ات  األكادميي��ة  والدوائ��ر 

والتعاوني��ات. ووس��ائل اإلع��الم 
فيالري��ال،  مارس��يال  الس��يدة  وتوض��ح 
والزراع��ة  األغذي��ة  منظم��ة  مكت��ب  مدي��ر 
للش��راكات والدع��م وتنمي��ة الق��درات، األم��ر 
بص��ورة حم��ددة قائل��ًة »لق��د أدرك��ت املنظم��ة 
ض��رورة أن ختط��و خط��وة أخ��رى حن��و القض��اء 
عل��ى اجل��وع، وذل��ك بانفتاحه��ا عل��ى الع��امل 
وتعاونه��ا م��ع مجي��ع األط��راف املرتبط��ة 
بكفاحن��ا ض��د اجل��وع، فالش��راكات آلي��ة هامة 
وضروري��ة لتحقي��ق األه��داف االس��رتاتيجية 
للمنظم��ة. وبذل��ك، فإنه��ا حتق��ق رس��التها 
يف أن تك��ون املنت��دى العامل��ي الرائ��د ملناقش��ة 
املوضوع��ات املرتبط��ة باألغذي��ة والزراع��ة«.

وحرص��اً عل��ى حتقي��ق ذل��ك بالفعالي��ة 
آلي��ات  املنظم��ة  اس��تحدثت  املنش��ودة، 
لتحدي��د املخاط��ر الفعلي��ة أو احملتمل��ة ال��يت 
تنط��وي عليه��ا الش��راكة م��ع اجله��ات غ��ر 
احلكومي��ة. وإلدارة ه��ذه املخاط��ر، قام��ت 
بتش��كيل جلن��ة ش��راكات داخلي��ة، تنعق��د 

للمنظم��ة ويرتأس��ها  أعل��ى مس��توى  عل��ى 
املدي��ر الع��ام. 

القطاع الخاص
وتس��تطرد فيالري��ال »م��ن اخلط��أ أن تقتص��ر 
رؤيتن��ا للقط��اع اخل��اص عل��ى أن��ه مص��در 
للتموي��ل فق��ط، إذ تق��دم مؤسس��ات القط��اع 
اخل��اص إس��هامات عيني��ة مث��ل املدخ��الت 
الزراعي��ة والدع��م اللوجس��يت، وتوف��ر اخلدم��ات 
ال��يت تعم��ل  والدع��م للعم��ال واجملتمع��ات 
فيه��ا، وتع��زز الق��درات يف اجملتمع��ات الريفي��ة 
وتق��وم بتب��ادل املع��ارف واخل��ربات. لذل��ك، 
يع��د القط��اع اخل��اص مص��دراً قيم��اً للمعلوم��ات 
واملعرف��ة الفني��ة ال��يت ميك��ن أن تس��اعد املنظم��ة 
يف حتس��ني عملياته��ا يف قط��اع اإلنت��اج الغذائ��ي 
واحل��د م��ن اجل��وع يف مجي��ع أحن��اء الع��امل«.

التعاونيات ومنظامت املُنتجني
تعت��رب التعاوني��ات منظم��ات مس��تقلة قائم��ة 
عل��ى مب��دأ العضوي��ة، وتس��تند إىل أس��اس 
جمموع��ة  وتق��دم  التميي��ز،  ع��دم  مب��ادئ 
م��ن  ألعضائه��ا،  اخلدم��ات  م��ن  عريض��ة 
ضمنه��ا إتاح��ة الف��رٍص هل��م يف األس��واق، 

كم��ا تق��وم بتمك��ني أعضائه��ا- نس��اًء ورج��ااًل 
وش��باباً عل��ى ح��ٍد س��واء. ومتث��ل التعاوني��ات 
ذات  للمؤسس��ة  ف��ّذاً  منوذج��اً  الزراعي��ة 
االجتماعي��ة.  باملصلح��ة  الفّع��ال  االهتم��ام 
وتع��ّد التعاوني��ات الزراعي��ة والغذائي��ة واس��طة 
هام��ة خلف��ض الفق��ر وتوف��ر ف��رص العم��ل، 
وه��ي به��ذا تس��اهم يف التنمي��ة االجتماعي��ة 
واالقتصادي��ة، وم��ن ث��م يف األم��ن الغذائ��ي.
وتش��كل التعاوني��ات الزراعي��ة والغذائي��ة 
ج��زءاً مركزي��اً م��ن القط��اع التعاون��ي العامل��ي 
يف ال��دول املتقدم��ة وال��دول النامي��ة عل��ى 
الس��واء، كم��ا تعم��ل 30 يف املائ��ة م��ن أك��رب 
300 تعاوني��ة يف القط��اع الزراع��ي. وميك��ن 
أش��كااًل  تتخ��ذ  أن  الزراعي��ة  للتعاوني��ات 
الري��ف  س��كان  تعاوني��ات  م��ن  متنوع��ة، 
الصغ��رة ورواب��ط س��كان الري��ف األساس��ية 
إىل االحت��ادات والغ��رف الزراعي��ة. وتض��ّم 
التعاوني��ات الزراعي��ة املتواج��دة عل��ى مس��توى 
الع��امل الي��وم أكث��ر م��ن ملي��ار عض��و، وتوج��د 

نس��بة كب��رة منه��م يف القط��اع الزراع��ي.
وتع��ّد منظم��ة األغذي��ة والزراع��ة الوكال��ة 
التعاوني��ات  حص��ول  إىل  الس��عي  يف  الرائ��دة 
الزراعي��ة عل��ى االع��رتاف بأهميته��ا، باإلضاف��ة 
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إىل اس��تمرار تواجده��ا عل��ى ج��دول األعم��ال 
الدول��ي.

الدوائر األكادميية
تق��وم املنظم��ات األكادميي��ة والبحثي��ة بإنت��اج 
املعرف��ة  وتولي��د  البن��اء  التفك��ر  ورعاي��ة 
تع��ّد  ال��يت  االبت��كارات  أح��دث  وتصمي��م 
أدواٍت ووس��ائل ضروري��ة للقض��اء عل��ى اجل��وع 
وانع��دام األم��ن الغذائ��ي. ويتمث��ل التح��ّدي 
هن��ا يف اس��تخدام ه��ذه الص��ور واألش��كال م��ن 
التق��دم يف حتقي��ق حتس��يناٍت ملموس��ة عل��ى 

األرض.
اجملتم��ع  م��ع  ش��راكتها  خ��الل  وم��ن 
األكادمي��ي، تس��عى منظم��ة األغذي��ة والزراع��ة 
إىل التغل��ب عل��ى الفج��وة ب��ني تطوي��ر نتائ��ج 
البح��وث واالبت��كارات وب��ني تبّنيه��ا وإدخاهل��ا 
حي��ز التطبي��ق. ويش��مل ذلك اجلهد السياس��ات 
وأفض��ل  والتكنولوجي��ا  املناس��بة  الزراعي��ة 
��نة. إذ ميك��ن م��ن  املمارس��ات الزراعي��ة احملسَّ
خ��الل تطبي��ق املعرف��ة بص��ورة اس��رتاتيجية 
ورف��ع  الزراعي��ة  اإلنتاجي��ة  زي��ادة  حتقي��ق 
مس��توى الدخ��ل واألم��ن الغذائ��ي، ويف نهاي��ة 
املط��اف حتقي��ق حتس��يناٍت حقيقي��ة للمزارع��ني 

األط��راف املعني��ة عل��ى املس��تويني اإلقليم��ي 
والعامل��ي. فق��درات وحج��م املعرف��ة الل��ذان 
متلكهم��ا مجعي��ات اجملتم��ع املدني يس��اهمان 
يف خل��ق سياس��ات وح��وارات تنظيمي��ة عل��ى 
ح��د س��واء. ولق��د عمل��ت منظم��ة األغذي��ة 
والزراع��ة اىل جان��ب العدي��د م��ن مجعي��ات 
القضاي��ا  تس��وية  عل��ى  املدن��ي  اجملتم��ع 
التقني��ة يف املي��دان، وعل��ى تنظي��م دورات 
تدريبي��ة. ولق��د حقق��ت مجعي��ات اجملتم��ع 
املدن��ي خ��الل الس��نوات األخ��رة تقدم��ا يف 
جم��االت التنس��يق، اهليكل��ة، التوزيع، نش��ر 
املعلوم��ات، التعبئ��ة وم��ن حي��ث قدرته��ا على 
البق��اء كص��وت مؤث��ر. ولق��د أعط��ت املنظم��ة 
نبض��ا جدي��دا لالمركزي��ة؛ فقل��د راجع��ت 
اس��رتاتيجيتها العملي��ة ال��يت تن��درج ضم��ن 
اولوّياته��ا القاعدي��ة، حبي��ث تس��ّهل بذل��ك 
عق��د الش��راكات م��ع اجلمعي��ات به��دف 
القض��اء عل��ى اجل��وع وانع��دام األم��ن الغذائ��ي. 
ولق��د وضع��ت املنظم��ة يف كل ه��ذه االج��راءات 
آلي��ات م��ن ش��انها ضم��ان نزاه��ة املنظم��ة و 
احلاف��ظ عل��ى خاصيته��ا الرئيس��ية: كونه��ا 
من��رب حماي��د للح��وار وال��ذي يب��ين عمل��ه 

عل��ى اخل��ربة لتحس��ني س��بل املعيش��ة.

ذوي احلي��ازات الصغ��رة وأس��رهم وجمتمعاته��م 
احمللي��ة.

جمعيات املجتمع املدين
دورا  تلع��ب  املدن��ي  اجملتم��ع  مجعي��ات 
حامس��ا يف حتقي��ق األم��ن الغذائ��ي وتقلي��ص 
إثب��ات  يف  واصل��ت  كم��ا  الفق��ر،  حج��م 
أهميته��ا يف التنمي��ة وإجن��از املش��اريع عل��ى 
كل املس��تويات. خ��الل الس��نوات األخ��رة، 
عمل��ت منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي عل��ى خل��ق 
فض��اء للح��وار م��ع ال��دول األعض��اء وباق��ي 

»يلعب القط�اع 
اخلاص دوراً 

حامساً يف تعزيز 
االستثمارات املسؤولة 

يف الزراعة.«
خوسيه غرازيانو دا سيلفا

مؤسسة بيل 
وميليندا غيتس

تشارك منظمة األغذية 
والزراعة يف عدد من 

املشاريع بالتعاون مع 
مؤسسة بيل وميليندا 

غيتس، يف مجال اإلحصاءات 
والسياسات الزراعية. فعىل 

سبيل املثال، تتلقى بنغالديش 
دعامً لتحسني نظم معلوماتها 

يف األسواق الزراعية، وذلك 
باستخدام أساليب مبتكرة 

وتقنيات رقمية.
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 مناذج على الشراكات مع اجملتمع املدني 
والقطاع اخلاص

الصورة إىل اليمني: ماكسيام ملكة هولندا مع 
غرازيانو دا سيلفا، خالل مؤمتر »الغذاء أوالً« 
الذي ترعاه مؤسسة رابوبنك. 
الصورة أدناه: غرازيانو دا سيلفا ووالت ماكني، 
نائب رئيس رشكة ماسرتكارد العاملية.

مؤسسة رابوبنك
��نت ف��رص حص��ول أصح��اب  حتسَّ
احلي��ازات الصغ��رة عل��ى االئتم��ان 
يف أفريقي��ا م��ن خ��الل اجلم��ع ب��ني 
رابوبن��ك  املالي��ة ملؤسس��ة  الدراي��ة 
واخل��ربات الفني��ة ملنظم��ة األغذي��ة 
والزراع��ة ضم��ن ش��بكاتها احمللي��ة. 
ويف تنزاني��ا، تس��اعد املنظمة أصحاب 
احلي��ازات الصغ��رة يف أن يصبح��وا 
مؤهل��ني للحص��ول عل��ى اإلق��راض 
الرمس��ي ال��ذي يس��مح هل��م بتموي��ل 
القيم��ة  سلس��لة  أنش��طة  وتطوي��ر 
مش��اريع  إىل  وحتويله��ا  الزراعي��ة 
مرحب��ة. ويف كيني��ا، تق��دَّم الق��روض 
جملموع��ات  تفضيلي��ة  بأس��عار 
املزارع��ني الذي��ن ميارس��ون زراع��ة 
احلف��اظ عل��ى امل��وارد. ويف إثيوبيا، مت 
تطوي��ر ق��درات التعاونيات للمش��اريع 
الصغ��رة واملتوس��طة، حبي��ث ميكنهم 
احلص��ول عل��ى التموي��ل الزراع��ي.

جامع��ة ومرك��ز حبث��ي يف أوروب��ا- 
م��ن أج��ل تس��ريع عملي��ة االبت��كار 
الزراع��ي وتوثي��ق أواص��ر التع��اون 
ب��ني اجلامع��ات ومراك��ز البح��وث 
يف مجي��ع أحن��اء أوروب��ا وال��دول 
النامي��ة. وته��دف الش��راكة، م��ن 
خ��الل مش��روع متول��ه املفوضي��ة 
االبت��كار  تعزي��ز  إىل  األوروبي��ة، 
الزراع��ي ب��ني صغ��ار املزارع��ني 
آس��يا  يف  النامي��ة  ال��دول  يف 
وأفريقي��ا  والوس(  )بنغالدي��ش 
والنيج��ر  وإثيوبي��ا  )أنغ��وال 
الالتيني��ة  وأمري��كا  وروان��دا( 
)غواتيم��اال وهن��دوراس(. واجلدي��ر 
بالذك��ر أن املنظم��ة ق��د دخل��ت يف 
ش��راكات م��ع مؤسس��ات أكادميي��ة 
املعه��د  بينه��ا  م��ن  أخ��رى، 
الدول��ي للدراس��ات االجتماعي��ة، 
وه��و كلي��ة للدراس��ات العلي��ا يف 
العل��وم االجتماعي��ة تابع��ة جلامع��ة 
ايرامس��وس. وتش��رتك املنظم��ة م��ع 

للبيئ��ة. وُصمِّ��م برنام��ج النه��وض 
»توركان��ا«،  س��كان  بدخ��ل 
لتخفي��ف التوت��رات االجتماعي��ة 
ب��ني الس��كان والالجئ��ني، واحل��د 
م��ن الضغ��وط عل��ى البيئ��ة. وم��ن 
»ماس��رتكارد«  تض��ع  أن  املعت��زم 
لب��دء  وتقنياته��ا،  خرباته��ا 
سلس��لة م��ن األعم��ال التجاري��ة 
بغ��رض جتهي��ز 1240 م��ن األس��ر 
املضيف��ة بإمكاني��ة حتس��ني أف��ران 
مواق��د  وتوف��ر  الفح��م،  إنت��اج 
 7000 لنح��و  الكف��اءة  مرتفع��ة 
م��ن أس��ر الالجئ��ني، واالئتم��ان 
ال��الزم لش��راء 25 يف املائ��ة م��ن 
الس��نوية  الفح��م  احتياج��ات 

الالزم��ة هل��م.

أجريناتورا
األغذي��ة  منظم��ة  دخل��ت 
م��ع  ش��راكة  يف  والزراع��ة 
أجرينات��ورا - وه��و احت��اد م��ن 31 

ماسرتكارد
س��وف تس��تفيد ه��ذه املب��ادرة
م��ن نق��اط الق��وة ل��كال الطرف��ني 
متمثل��ة يف خ��ربة »ماس��رتكارد« يف 
املدفوع��ات،  تكنولوجي��ا  جم��ال 
األغذي��ة  منظم��ة  وق��درات 
العاملي��ة  التغطي��ة  يف  والزراع��ة 
مكافح��ة  جم��ال  يف  والرص��د 
اجل��وع وس��وء التغذي��ة. وُيطبَّ��ق 
للطرف��ني  مش��رتك  مش��روع  أول 
لالجئ��ني  »كاكوم��ا«  خمي��م  يف 
يف مقاطع��ة »توركان��ا« الكيني��ة، 
وي��ؤوي حالي��اً 170000 الج��ئ 
ف��روا م��ن احل��روب والعن��ف يف 
وس��ُيقدَّم  اجمل��اورة.  ال��دول 
لس��كان املخي��م بطاق��ات مدفوع��ة 
مس��بقاً تس��مح هل��م بش��راء الفح��م 
املنت��ج حملي��اً م��ن قب��ل اجملتم��ع 
ه��ذا  اعُتم��د  بعدم��ا  املضي��ف- 
الوق��ود كأس��لوب مس��تدام وصدي��ق 
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ه��ذا املعه��د يف إج��راء دراس��ات 
يف  ووطني��ة  إقليمي��ة  حال��ة 
أمري��كا الالتيني��ة ومنطق��ة البح��ر 
التع��رف  أج��ل  م��ن  الكاري��يب 
والف��رص  التحدي��ات  عل��ى 
املتاح��ة لتحس��ني حوكم��ة حي��ازة 
م��ن  اجملتمع��ات،  يف  األراض��ي 
أج��ل حتس��ني ف��رص احلص��ول 
عل��ى األراض��ي ومصاي��د األمس��اك 
والغاب��ات وتوزيعه��ا. ومتث��ل ه��ذه 
الدراس��ات فرص��ة لتوثي��ق التع��اون 
ب��ني خمتل��ف اجله��ات املعني��ة 
م��ن أج��ل محاي��ة حق��وق الس��كان 

وتهميش��اً. األكث��ر اس��تضعافاً 

سلسلة املتاجر 
Eataly اإليطالية

يض��ع االتف��اق م��ع سلس��لة املتاجر 
اإليطالي��ة Eataly اإلط��ار الع��ام 
لع��دة مب��ادرات، م��ن بينه��ا حش��د 
امل��وارد لدع��م املزارع��ني العائلي��ني 
الالتيني��ة.  وأمري��كا  أفريقي��ا  يف 
وبن��اًء علي��ه، يذه��ب ج��زء م��ن 
األرب��اح املتحقق��ة م��ن بي��ع بع��ض 

الريفي��ة املس��تدامة. وم��ن خ��الل 
الفعالي��ات، ُأطلق��ت املنظم��ة من��رب 
مع��ارف الزراع��ة العائلي��ة ال��ذي 
رقمي��ة  أك��رب جمموع��ة  يش��كِّل 
عام��ة م��ن امل��واد فائق��ة اجل��ودة 

العائلي��ة. بالزراع��ة  املتصل��ة 

املنظمة الدولية 
للرؤية العاملية 

يف م��ارس/آذار 2014، اش��رتكت 
منظم��ة األغذي��ة والزراع��ة، م��ع 
املنظم��ة الدولي��ة للرؤي��ة العاملي��ة 
يف توزي��ع 3000 جمموع��ة م��ن 
أدوات صي��د األمس��اك يف ح��االت 
الوح��دة،  والي��ة  يف  الط��وارئ 
جن��وب الس��ودان، عل��ى حن��و 
إىل  باإلضاف��ة  ش��خص.   900
ذل��ك، ُنفِّ��ذت عملي��ات مش��رتكة 
لتوزي��ع أدوات زراع��ة احملاصي��ل 
األمس��اك  وصي��د  واخلض��روات 
عل��ى  الط��وارئ  ح��االت  يف 
املس��تفيدين يف والي��ة أعال��ي الني��ل 
يف مناط��ق فاش��ودا وماني��و وميل��وت 

ورن��ك. 

حتس��ني الوع��ي العامل��ي بأهمي��ة دور 
الكين��وا والزراع��ة العائلي��ة يف القض��اء 
عل��ى اجل��وع وس��وء التغذي��ة والفق��ر. 
ومشل��ت األنش��طة إص��دار كت��اب 
”الكين��وا يف املطب��خ“، وه��و جمموع��ة 
عل��ى  القائم��ة  الوصف��ات  م��ن 
اس��تخدام الكين��وا م��ن إع��داد كب��ار 
الطه��اة، وتنظي��م مع��رض الزراع��ة 
العائلي��ة يف يونيو/حزي��ران 2014.

منرب معارف الزراعة 
العائلية يف منظمة 
األغذية والزراعة

��قت املنظم��ة الس��نة الدولي��ة  نسَّ
للزراع��ة العائلي��ة يف ع��ام 2014، 
وانص��ب الرتكي��ز فيه��ا بش��كل 
الوع��ي  حتس��ني  عل��ى  حم��دد 
العامل��ي وااللت��زام السياس��ي حن��و 
خ��الل  م��ن  العائلي��ة  الزراع��ة 
اهل��ام  دوره��ا  عل��ى  التش��ديد 
األم��ن  يف  ب��ه  تس��اهم  ال��ذي 
والقض��اء  والتغذي��ة،  الغذائ��ي 
عل��ى الفق��ر، وحتقي��ق التنمي��ة 

املنتج��ات يف مؤسس��ات اجملموع��ة 
ال��يت  للمش��روعات  اإليطالي��ة 
تنفذه��ا منظم��ة األغذي��ة والزراع��ة 

يف ال��دول النامي��ة. 
 »Eataly« سلس��لة  وس��تقوم 
بالتش��ارك  واملنظم��ة  الغذائي��ة 
التعلّ��م.  وخ��ربات  املعرف��ة  يف 
الفني��ون  يش��ارك اخل��رباء  كم��ا 
م��ن املنظم��ة يف أنش��طة سلس��لة 
للرتوي��ج الغذائي��ة   »Eataly«
جم��االت  يف  جي��دة  ملمارس��ات 
الغ��ذاء  وفواق��د  التغذي��ة 
للم��وارد  املس��ؤول  واالس��تخدام 
الطبيعي��ة م��ن قب��ل املس��تهلكني 
وعل��ى األخ��ص األس��ر والط��اّلب

الوجبات املتأنية 
»Slow Food«

يف إط��ار االحتف��ال بالس��نة الدولي��ة
والس��نة   2013 ع��ام  يف  للكين��وا 
الدولي��ة للزراع��ة العائلي��ة يف ع��ام 
2014 ، تضاف��رت جه��ود منظم��ة 
األغذي��ة والزراع��ة واحلرك��ة الدولي��ة 
أج��ل  م��ن  املتأني��ة  للوجب��ات 

2013. من اليسار إىل اليمني: رودريغو كاستانيدا، مدير فرع منظمة األغذية والزراعة 
 ،Eataly للجمعيات والرتويج، ونكوال فارينتي )الثالث من اليسار( الرئيس التنفيذي لسلسة

بجانبه، غرازيانو دا سيلفا وإىل جواره، مارسيال فيالريال، مدير مكتب منظمة األغذية 
والزراعة للرشاكات والدعم وتنمية القدرات؛ وأناماريا باستوري، خبري باملنظمة.

2013، ريو دي جانريو، الربازيل. غرازيانو دا سيلفا ورئيس ومؤسس حركة الوجبات 
املتأنية ، كارلو برتيني، يف سوق ساو خوسيه.
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منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  الرشاكات

رويرتز مؤسسة تومسون
ب��ني  امل��ربم  االتف��اق  يه��دف 
والزراع��ة  األغذي��ة  منظم��ة 
ومؤسس��ة تومس��ون روي��رتز، وه��ي 
اجلمعي��ة اخلري��ة الرمسي��ة ألك��رب 
مق��دِّم خدم��ة إخباري��ة وإعالمي��ة 
يف الع��امل، إىل حتس��ني اإلع��الم 
والتوعي��ة يف أحن��اء الع��امل فيم��ا 
يتعل��ق بقضاي��ا اجل��وع والغ��ذاء. 
وم��ن النتائ��ج اهلام��ة ال��يت تولدت 
ع��ن ه��ذا االتف��اق إنش��اء قس��م 
جدي��د عل��ى املوق��ع اإللكرتون��ي 
بالكام��ل  خمص��ص  للمؤسس��ة 
لتقدي��م حمت��وى إخب��اري ح��ول 
مؤسس��ة  وتق��وم  القضاي��ا.  ه��ذه 
تومس��ون روي��رتز بإنت��اج وإص��دار 
وتوفره��ا  اإلخباري��ة  التقاري��ر 
جمان��اً. وتش��مل املواضي��ع ال��يت 
تتناوهل��ا تقاري��ر املؤسس��ة إنت��اج 
الغذائ��ي،  واألم��ن  األغذي��ة، 
وفواق��د  األغذي��ة،  وس��المة 

وكالة االنباء 
الروسية تاس

الروس��ية  االنب��اء  وكال��ة  اتفق��ت 
والزراع��ة  األغذي��ة  ومنظم��ة  ت��اس 
عل��ى العم��ل مع��ا حن��و حتس��ني 
الوع��ي الع��ام ح��ول األم��ن الغذائ��ي 
وس��المة الغ��ذاء والتغذي��ة. ويتمث��ل 
غ��رض االتف��اق يف تش��جيع إع��داد 
ونش��ر األخب��ار باللغ��ة الروس��ية ح��ول 

به��ا مع��ارك القض��اء عل��ى اجل��وع 
ودع��م األم��ن الغذائ��ي، التغذي��ة، 
والتنمي��ة  الغاب��ات،  األمس��اك، 
املس��تدامة إىل جان��ب العدي��د م��ن 
القضاي��ا ال��يت ته��م املؤسس��تني.

وكالة األنباء األسبانية 
إي إف إي

األغذي��ة  منظم��ة  تتع��اون 
األنب��اء  وكال��ة  م��ع  والزراع��ة 
نش��ر  يف  إي  إف  إي  األس��بانية 
املب��ادرات  وتنفي��ذ  املعلوم��ات 
املش��رتكة يف اجمل��االت املتصل��ة 
وتش��مل  املنظم��ة.  برس��الة 
الوق��ت  يف  القائم��ة  األنش��طة 
احلال��ي تب��ادل املعلوم��ات وتنظي��م 
التقاري��ر.  وإص��دار  املقاب��الت 
وكال��ة  م��ع  املنظم��ة  وتش��رتك 
تدري��ب  يف  األس��بانية  األنب��اء 
الصحفي��ني عل��ى أنش��طة املنظم��ة 
بأهدافه��ا  املتصل��ة  واملعلوم��ات 

 . تيجية الس��رتا ا

واس��تخدام  والزراع��ة  األغذي��ة، 
األراض��ي، ونق��ص الغ��ذاء وس��وء 
والق��درة عل��ى ش��راء  التغذي��ة، 
ُأب��رم  وق��د  وغره��ا.  األغذي��ة، 
يوليو/مت��وز  2012.  يف  االتف��اق 

قناة اجلزيرة 2014
وقع��ت كل م��ن منظم��ة األغذي��ة 
والزراع��ة وقن��اة اجلزي��رة خ��الل 
الع��ام 2014 عل��ى مذك��رة تفاه��م 
بينهم��ا.  الش��راكة  أط��ر  حت��دد 
الش��راكة ح��ول  وتتمح��ور ه��ذه 
اع��رتاف املؤسس��تني ومش��اركتهما 
ع��رب  اجل��وع  عل��ى  القض��اء  يف 
ارج��اء املعم��ورة. ويت��م ذل��ك م��ن 
خ��الل تعزي��ز انت��اج املعلوم��ات 
التغذي��ة  باجل��وع،  املتصل��ة 
وأنظمته��ا. وتن��ص املذك��رة عل��ى 
دع��م تب��ادل املع��ارف ب��ني اخل��رباء 
ينقل��ون  الذي��ن  والصحفي��ني 
األخب��ار م��ن املواق��ع ال��يت ت��دور 

2015. تصوير برنامج سكاال مريكاىل، الذي 
بثته قناة راي 3، من مركز الشيخ زايد 

مبنظمة األغذية والزراعة. 
الثاين إىل اليسار: ماريو لوبتكني، مدير 

االتصاالت يف مكتب مدير عام املنظمة.

2015، موسكو. املدير العام مع سريجي 
ميخائيلوف، املدير التنفيذي لوكالة األنباء 

الروسية تاس. 

2014. توقيع االتفاقية 
بني منظمة األغذية 
والزراعة ومؤسسة 
تومسون رويرتز.



239 سنة منظمة األغذية والزراعة: 70

تل��ك املواضي��ع وغره��ا م��ن األم��ور 
ذات الصل��ة مث��ل الزراع��ة ومصاي��د 
األمس��اك والغاب��ات وتغ��ر املن��اخ 

والتنمي��ة املس��تدامة. 
راديو وتليفزيون 

إيطاليا )راي( 
اتفق��ت   ،2015 ع��ام  مطل��ع  يف 
واإلذاع��ة  التليفزي��ون  حمط��ة 
م��ع  راي  اإليطالي��ة  احلكومي��ة 
منظم��ة األغذي��ة والزراع��ة عل��ى 
اس��تخدام قاع��ة املؤمت��رات التابع��ة 
للمنظم��ة يف مرك��ز الش��يخ زاي��د 
لتصوي��ر سلس��لة برام��ج وثائقي��ة 
مباش��رة. وتتأل��ف احللق��ات الس��تة  
ال��يت ُتب��ث يف أوق��ات املش��اهدة 
الرئيس��ة م��ن مس��اء أي��ام الس��بت 

اجلمعي��ة اجلغرافي��ة 
الوطني��ة »ناش��يونال 

جيوغرافي��ك«
قي��ام  الش��راكة  ه��ذه  تضمن��ت 
الوطني��ة  اجلغرافي��ة  اجلمعي��ة 
بإص��دار سلس��لة ش��هرية يف ع��ام 
2014 ح��ول املواضي��ع املرتبط��ة 
جتمعيه��ا  مت  وال��يت  باألغذي��ة، 
بعدئ��ذ يف مطبوع��ة حت��ت عن��وان 
”مس��تقبل األغذي��ة“ وال��يت رك��زت 
عل��ى األمن الغذائ��ي واملواضيع ذات 
الصل��ة، مث��ل اس��تدامة امل��وارد، 
وفواق��د األغذي��ة، واالس��تيالء عل��ى 
األراض��ي، واجلف��اف، والرتب��ة، 
وتط��ور النظ��ام الغذائ��ي. وش��كَّلت 
سلس��لة التقاري��ر موض��وع مع��رض 
متخص��ص يف مق��ر منظم��ة األغذي��ة 
والزراع��ة. كم��ا تعاون��ت اجلمعي��ة 
اجلغرافي��ة الوطني��ة واملنظم��ة لعق��د 
مس��تديرة  وموائ��د  اجتماع��ات 
وماراث��ون لتطوي��ر الربجمي��ات، 
حي��ث عك��ف العلم��اء والصحفي��ون 
واملربجم��ون عل��ى تطوي��ر تطبيقات 
وآلي��ات إلجي��اد حل��ول إلطع��ام 
واستكش��اف  الكوك��ب  س��كان 
قواع��د البيان��ات املنظم��ة الغني��ة 
مبعلوم��ات ح��ول توزي��ع امل��واد 
الغذائي��ة يف الس��نوات اخلمس��ني 
املاضي��ة ونقله��ا وتكلفته��ا وإرثه��ا 

البيئ��ي.

الربنام��ج اخل��اص لألم��ن الغذائ��ي 
ب��ني  املش��رتك  التق��ين  والتع��اون 
أعض��اء منظم��ة األغذي��ة والزراع��ة 
واملنظم��ة العربي��ة للتنمي��ة. كم��ا اتفق 
الطرف��ني املتعاقدي��ن يف ه��ذا االتف��اق 
عل��ى تب��ادل االستش��ارات، والتعامل 
باملث��ل فيم��ا يتعل��ق بالتمثي��ل خ��الل 
الن��دوات واالجتماع��ات ال��يت تعن��ى 
بالقضاي��ا ذات االهتم��ام املش��رتك، 
باإلضاف��ة اىل االجتماع��ات والعم��ل 
املش��رتك والتب��ادل الت��ام للمعلوم��ات 
الفع��ال  االس��تعمال  والوثائ��ق، 
لإلحص��اءات واملعلوم��ات القانوني��ة 
وتوف��ر املس��اعدة الفوري��ة لل��دول 
األعض��اء ل��كال الطرف��ني عن��د طلبها. 
وال تتقي��د صالحي��ة ه��ذا االتف��اق 
حب��دود زمني��ة حبي��ث مت جتديده��ا 
تفاه��م وق��ع  م��ن خ��الل مذك��رة 
تس��تبدل  وال  ع��ام 2015.  عليه��ا 
مذك��رة التفاه��م ه��ذه اي اتف��اق ب��ني 
املنظمت��ني ب��ل يت��م تطبيقه��ا وفق��ا 

لالتفاق��ات الس��ابقة.     

عل��ى قن��اة راي 3 م��ن أحادي��ث 
ح��ول مواضي��ع تتن��وع ب��ني تغ��رُّ 
املن��اخ والتل��وث وذوب��ان اجللي��د 
وارتف��اع مس��تويات س��طح البح��ر، 
عل��ى  واالس��تيالء  اهلج��رة  إىل 
األراض��ي والتعدي��ن والق��درة عل��ى 
الصم��ود وإع��ادة التدوير. ويس��تفيد 
الربنام��ج م��ن بيان��ات املنظم��ة 
وحبوثه��ا ويس��لط أض��واء كاش��فة 
خمتل��ف  يف  مش��اريعها  عل��ى 
ال��دول واملناط��ق م��ن خ��الل أف��الم 
ويف  ميداني��ة  ومقاب��الت  قص��رة 

املق��ر الرئيس��ي للمنظم��ة. 

املنظمة العربية 
للتنمية الزراعية 

ح��دد ه��ذا االتف��اق يف البداي��ة إط��ار 
التع��اون يف جم��االت ذات اهتم��ام 
مش��رتك ب��ني املنظمت��ني، مث��ل الغذاء 
والزراع��ة. ويتن��اول قضاي��ا تعن��ى 
اجلغرافي��ة،  املعلوم��ات  بأنظم��ة 
واحليوان��ات،  النب��ات  صح��ة 

2014.  معرض 
الجمعية الجغرافية
الوطنية »ناشيونال 

جيوغرافيك« يف 
مقر منظمة األغذية 

والزراعة لالحتفال 
بيوم األغذية العاملي.
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منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  طرق التواصل 

أهمية الرسالة  
 يكمن التواصل وزيادة الوعي يف صميم عمل منظمة

 األغذية والزراعة ويعترب ركيزة من ركائز رسالتها. 

ط���رق التواص���ل 

س��عياً ألداء ه��ذه املهم��ة، يعم��ل يف 
املنظم��ة فري��ق م��ن املهني��ني الذي��ن ُأس��ندت 
إليه��م وظيف��ة توصي��ل رس��الة املنظم��ة إىل 
مجه��ور عامل��ي كب��ر يض��م حكوم��ات ال��دول 
األعض��اء واخل��رباء الزراعي��ني،  فض��اًل ع��ن 
اجملتم��ع العلم��ي ووس��ائل اإلع��الم واجلمه��ور 

الع��ام.
املنظم��ة  رس��الة  توصي��ل  س��بيل  ويف 
املختلف��ة،  اجلماه��ر  م��ن  ع��دد  ألك��رب 
وس��ائل  م��ن  معق��دة  جمموع��ة  ُتس��تخدم 
االتص��ال، وتتضم��ن مجل��ة األنش��طة املنف��ذة 
مس��تمرة  عملي��ة  املث��ال:  س��بيل  عل��ى 
مجي��ع  يف  اإللكرتون��ي  املوق��ع  لتحدي��ث 
الصحفي��ة،  البيان��ات  األوق��ات، وإع��داد 
وإنت��اج وتوزي��ع حمت��وى صوت��ي ومقاط��ع 
مرئي��ة وص��ور فوتوغرافي��ة ورس��وم بياني��ة، 
وس��ائل  لتحدي��ث  مس��تمرة  وعملي��ة 
املنظم��ة  ل��دى  )إذ  االجتماع��ي  التواص��ل 
صفح��ات نش��طة عل��ى الفيس��بوك، وتوي��رت، 
وجوج��ل بل��س، ولينك��دإن، وإنس��تاجرام، 
وبينتريس��ت، وس��اليد ش��ر، ويوتي��وب 
تقني��ة  منش��ورات  وإص��دار  وفليك��ر(، 
وتعليمي��ة، وتنس��يق مقاب��الت م��ع اخل��رباء 
إط��ار  ويف  وغره��ا.  للمنظم��ة  الفني��ني 

الالمركزي��ة، وال��يت ه��ي مس��ة أساس��ية 
لعم��ل املنظم��ة الي��وم، تعتم��د فعالية الرس��الة 
ومصداقيته��ا اعتم��اداً كب��راً عل��ى ق��درة 
املنظم��ة عل��ى التواص��ل لي��س عل��ى مس��توى 

الع��امل فق��ط، ب��ل عل��ى املس��توى احملل��ي 
أيض��ًا. ومتث��ل ف��رق االتص��االت يف املكات��ب 
اإلقليمي��ة ودون االقليمي��ة واحمللي��ة ركائ��ز 

ه��ذا النظ��ام.

انرييك ييفيس، مدير 
االتصاالت يف منظمة األغذية 
والزراعة وفانيسا كورسيو من 

إدارة االتصاالت.
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غرفة األخبار
والعامل��ني الصحفي��ني  م��ن  فري��ق  يرتج��م 

إىل  التقني��ة  املعرف��ة  االتص��االت  قس��م  يف 
لغ��ة سلس��لة مفهوم��ة، ويدي��رون العالق��ات 

الصحفي��ة يف مجي��ع أحن��اء الع��امل.
الصحفي��ة  البيان��ات  الفري��ق  وينش��ر 
يف  املعتم��دة  الس��تة  الرمسي��ة  باللغ��ات 
املنظم��ة عل��ى األق��ل )اإلجنليزي��ة والفرنس��ية 
واألس��بانية والروس��ية والصيني��ة والعربي��ة(، 
وال��يت تتضم��ن يف الع��ادة وص��الت وص��ور 

ومس��موعة. مرئي��ة  ومقاط��ع 
ونتيج��ة لذل��ك، ُتنش��ر يف كل ع��ام أكث��ر 
م��ن 20000 مقال��ة يف وس��ائل اإلع��الم يف 
مجي��ع أحن��اء الع��امل، مستش��هدًة مبعلوم��ات 

أو بيان��ات نق��اًل ع��ن خ��رباء املنظم��ة.

التصوير الفوتوغرايف 
تعم��ل إدارة أرش��يف الص��ور الفوتوغرافي��ة 
مجي��ع  يف  املس��تخدمني  متك��ن  بطريق��ة 
ه��ذا  إىل  الوص��ول  م��ن  الع��امل  أحن��اء 
األرش��يف بس��هولة، ويع��د ه��ذا األم��ر ج��زء 
م��ن نط��اق عم��ل فري��ق التصوي��ر باملنظم��ة، 
ال��ذي يتضم��ن عمل��ه أيض��ا تغطي��ة األح��داث 
املنعق��دة يف مق��ر املنظم��ة )االجتماع��ات الفني��ة 
والع��روض التقدميي��ة وزي��ارات الوف��ود م��ن 

2013. ليليان كامربيجي يف مقابلة مع مامادو 
ديكامو كامرا، سفري الكونغو يف إيطاليا ولدى 
منظمة األغذية والزراعة.

2015. من اليسار إىل اليمني: جومو كيه. 
سوندارام )املنظمة(، وستاناليك سامكانجه 
)برنامج الغذاء العاملي(، وخوسيه غرازيانو 
دا سيلفا، وجوزفينا ستابس )الصندوق الدويل 
للتنمية الزراعية(، خالل إطالق الطبعة األحدث 
من تقرير حالة انعدام األمن الغذايئ يف العامل.

أرشيف صور يحتوي عىل حوايل 75000 
صورة يف مجاالت تتعلق باألغذية والزراعة، 
ويتم تحديثه يومياً، ويتوفر مجاناً عرب اإلنرتنت 
لوسائل اإلعالم يف جميع أنحاء العامل.
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أرشيف الصور 
يضم أكثر من 

75000 صورة، 
وجُيّدد  يومياً 

ومتوفر للجميع 
جمانا.

مجي��ع أحن��اء الع��امل( باإلضاف��ة إىل األنش��طة 
امليداني��ة. وحيت��وي أرش��يف الص��ور عل��ى 
حن��و 75000 ص��ورة فوتوغرافي��ة يف جم��االت 
تتعل��ق باألغذي��ة والزراع��ة. ويت��م حتدي��ث 
األرش��يف يومي��ًا، كم��ا أن��ه متوف��ر باجمل��ان 

عل��ى االنرتن��ت.

اإلذاعة 
تعت��رب اإلذاع��ة إح��دى أكث��ر مص��ادر املعلومات 
ال��يت ميك��ن الوص��ول إليه��ا بطريق��ة فوري��ة 
م��ن مجي��ع أحن��اء الع��امل، مب��ا يف ذل��ك 
املناط��ق الريفي��ة، حي��ث يك��ون لعم��ل املنظم��ة 
أث��ر أك��رب ومباش��ر. وبالنظ��ر إىل ذل��ك، تنت��ج 
املنظم��ة مئ��ات التس��جيالت س��نويًا، وتق��وم 
بإتاحته��ا حملط��ات اإلذاع��ة ع��رب الق��ارات 
اخلمس��ة. ويف الوق��ت ذات��ه، يعم��ل اخل��رباء 
م��ع  التنس��يق  عل��ى  املنظم��ة  يف  الفني��ون 
الصحفي��ني يف كث��ر م��ن األحي��ان يف مجي��ع 

أحن��اء الع��امل.
ويتضم��ن أرش��يف اإلذاع��ة حوال��ي 2000 
تس��جياًل لق��ادة وخ��رباء دولي��ني مم��ن زاروا 
املنظم��ة وش��اركوا خرباته��م وتوصياته��م م��ن 
أج��ل التح��رك حن��و ع��امل خ��اٍل م��ن اجل��وع. 
أم��ا أق��دم تس��جيل فيع��ود تارخي��ه إىل 7 
يونيو/حزي��ران 1943، عندم��ا أدىل الرئي��س 
األمريك��ي فرانكل��ني روزفل��ت بكلم��ة يف مؤمت��ر 

األم��م املتح��دة لألغذي��ة.

املقاطع املرئية )الفيديو(
الكام��رات  مش��غلي  م��ن  فري��ق  يعم��ل 
التلفزيوني��ة واملراس��لني يف مق��ر املنظم��ة يف 
روم��ا، ويف مجي��ع أحن��اء الع��امل عل��ى تس��ليط 
الض��وء عل��ى مش��روعات املنظم��ة وبراجمه��ا 
تصوي��ر  خ��الل  م��ن  منه��ا  واملس��تفيدين 
اللقط��ات املتعلق��ة به��ا ومعاجلته��ا وختزينه��ا 

وضب��ط تتابعه��ا، م��ا يس��هم يف نش��ر الوع��ي 
ح��ول عم��ل املنظم��ة ل��دى اجلمه��ور يف مجي��ع 

أحن��اء الع��امل.
»الفيدي��و«،  املرئي��ات  إدارة  وتنس��ق 
التكنولوجي��ا،  س��بل  بأح��دث  اجمله��زة 
وم��ن بينه��ا اس��توديوهات التصوي��ر عالي��ة 
املقاب��الت م��ع  الوض��وح، عملي��ة إج��راء 
املش��اهد  تل��ك  وت��زود  املنظم��ة  خ��رباء 
وتوف��ر  اإلع��الم،  وس��ائل  إىل  واللقط��ات 
التغطي��ة املرئي��ة للمش��اريع املنف��ذة ميداني��ًا، 
وتس��جلها،  الك��ربى  الفعالي��ات  وتب��ث 
أق��دم  أم��ا  الفيدي��و.  أرش��يف  وتدي��ر 
ش��ريطي فيدي��و ب��ني آالف األش��رطة ال��يت 

غرفة السودان
هذه الغرفة تستضيف فريق من 

مكتب االتصاالت املؤسسية ملنظمة 
األغذية والزراعة. االشخاص يف 

الصورة من اليمني اىل اليسار: دانييل 
دمييرتي، بياتريز بيكامنس وموريال 

سار.

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  طرق التواصل 
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فريق الفيديو
تصوير فيلم وثائقي يف ليسوتو

الفيلم��ان  تش��كل أرش��يف املنظم��ة فهم��ا 
غ��ين«  »الع��امل  الربيطاني��ان  الوثائقي��ان 
The World is Rich )1943( م��ن إخ��راج 

ب��ول روث��ا وال��ذي رش��ح جلائ��زة أوس��كار 
الوف��رة«  الوثائق��ي اآلخ��ر »ع��امل  والفيل��م 
A World of Plenty )1943(. ويتن��اوالن 

وض��ع وآف��اق توزي��ع األغذي��ة العامل��ي آن��ذاك 
والتحدي��ات ال��يت تواج��ه الع��امل النام��ي 
والداف��ع وراء تأس��يس املنظم��ة باإلضاف��ة إىل 
الرتكي��ز عل��ى اجل��وع والفق��ر ال��ذي أص��اب 

أوروب��ا بع��د احل��رب العاملي��ة الثاني��ة.
ويتضم��ن الفيلم��ان لقطات م��ن االجتماعات 
األوىل للمنظم��ة ومقابل��ة م��ع أول مدي��ر ع��ام 

للمنظم��ة، ج��ون بوي��د أور.

مالحظات من مهمة تصوير للمنظمة يف ليسوتو
تخربنا بوديكا داونز، املسؤولة اإلعالمية التلفزيونية 

باملنظمة، عن واحد من أحدث األفالم الوثائقية 
التي أنتجتها املنظمة يف ليسوتو حول أثر تغري 

املناخ عىل الزراعة املحلية.
يبلغ متوسط العمر املتوقع يف هذه املنطقة 

52 سنة. فراميستان ماتيال يبلغ 90 سنة من العمر 
ويقيم يف منطقة معزولة يف سهول الشامل. يلتحف 
غطاء صوف تقليدي ويجلس مع ابن حفيده أمام 

كوخ من القش، نسأله عن أثر تغري املناخ عىل 
الزراعة يف ليسوتو، ولكنه يريد التحدث، تقريباً مثل 
جميع من هم يف مثل عمره، عن مشاكله الصحية، 

ويخربنا كيف اعتاد يف املايض عىل التجول يف 
املمرات الجبلية ليالً ونهاراً، ثم يتذكر كيف تغريت 

الزراعة منذ صباه فيقول »كان جميع أفراد األرسة 
يعملون يف الحقل، وكنا نعيش عىل ما نحصده، 

ولكن الحصاد قليل اآلن، فقد بدأت مشكلة األمطار 
الغزيرة وموجات الجفاف مؤخراً. وقبل بضعة 

سنوات، شهدنا أسوأ فرتة جفاف عىل اإلطالق تالها 
فيضانات جعلت من املستحيل بالنسبة لنا العمل 

يف الحقل«. أما السؤال الوحيد الذي مل يستطع 
اإلجابة عليه فكان: كم عدد أحفاده وأبناء أحفاده؟

وبعد مناقشات ساخنة ومحاوالت متكررة 
لحساب عدد أفراد أرسته عىل أصابعه، قام بذكر 

50 فرداً ثم توقف، وعقب أحد أبنائه العرشة قائالً 
وهو يهز كتفيه »إن عددهم كبري جداً بدرجة 

يصعب معها معرفة عددهم«.

فريق الفيديو باملنظمة 
يجري مقابلة مع مزارع يف 

ليسوتو حول أثر تغري املناخ 
عىل الزراعة املحلية.

بوريا ميغاليز
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منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  طرق التواصل 

املطبوعات
 أكثر من 400 كتاب ُينشر سنوياً.

تتوفر جماناً يف األرشيف الرقمي ملنظمة األغذية والزراعة.

ُينظ��ر إىل مطبوع��ات املنظم��ة عل��ى أنه��ا 
األه��م ب��ن املطبوع��ات العاملي��ة ال��ي 
الزراع��ة، والس��لع  يت��م إصداره��ا ح��ول 
والغاب��ات  األمس��اك  ومصاي��د  األساس��ية، 
وانع��دام األم��ن الغذائ��ي، وُتصدر س��نوياً أو كل 
س��نتني، ومتث��ل مرجعي��ة عاملي��ة تض��م املعرف��ة 

التقني��ة واإلحص��اءات والقضاي��ا الناش��ئة.
منظ��وراً  التعليمي��ة  املطبوع��ات  وتق��دم 
بدي��اًل للق��راء م��ن مجي��ع األعم��ار ح��ول 

اهلام��ة. العاملي��ة  القضاي��ا 
وتق��وم املنظم��ة بتوس��يع نط��اق املطبوع��ات 
واجملموع��ة املتوف��رة منه��ا بتنس��يقات الكت��اب 
اإللكرتون��ي، م��ا يزي��د م��ن فرص االط��الع على 
مطبوع��ات املنظم��ة وإيص��ال املعرف��ة املقدم��ة 

م��ن خالهل��ا إىل ع��دد أك��رب م��ن اجلمه��ور.
كم��ا يوفرأرش��يف املنظم��ة النس��خ الرقمي��ة 
جمان��اً عل��ى اإلنرتن��ت، حرص��اً عل��ى توف��ر 
كل املطبوع��ات إىل أك��رب ع��دد ممك��ن م��ن 
اجلمه��ور، ويتضم��ن قاع��دة معرفي��ة ضخم��ة 
ووثيق��ة  وجمل��ة  مطبوع��ة   65000 تض��م 
اجتم��اع رمسي��ة وتقري��ر ف��ين وم��ادة إعالمي��ة 
ص��درت ع��ن مكات��ب املنظم��ة املنتش��رة يف 

مجي��ع أحن��اء الع��امل.
وتتوف��ر منش��ورات منظمة األغذي��ة والزراعة 
كذل��ك يف ش��كل بطاق��ات  ذكي��ة »كي��و كارد« 
حتم��ل رم��زا ش��ريطيا عل��ى ظهره��ا. ه��ذه 
الش��فرة اخليطي��ة تس��مح بالدخ��ول الس��ريع 
واآلن��ي للمنش��ورات ال��يت حتم��ل ذات الش��فرة 
وال��يت متك��ن م��ن حتمي��ل الكت��اب مباش��رة. 
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املوقع اإللكرتوني ووسائل التواصل االجتماعي
حوار افرتاضي مع ماليني املتابعني حول العامل 

والغ��ذاء عل��ى كل املعلوم��ات املتعلق��ة بالزراع��ة 
ويتوف��ر املوق��ع WWW.FAO.ORG ي��زور مالي��ني 
املس��تخدمني موق��ع املنظم��ة بانتظ��ام م��ن مجي��ع 
أحن��اء الع��امل م��ن أج��ل ق��راءة األخب��ار واملعلومات 
البيان��ات  املتعلق��ة باملش��اريع والتع��رف عل��ى 
اإلحصائي��ة، واس��تعراض الوثائ��ق الفني��ة واإلط��الع 
عل��ى الرس��وم البياني��ة. أم��ا تاري��خ إنش��اء املوق��ع 
فيع��ود إىل ع��ام 1994، إذ كان آن��ذاك مب��ادرة 
مبتك��رة وجتريبي��ة أنتجته��ا إدارت��ا التكنولوجي��ا 
واملعلوم��ات العام��ة، وق��د تن��اول حت��ى منتص��ف 
ع��ام 1996 أكث��ر اجمل��االت التقني��ة للمنظم��ة. 
أم��ا الي��وم، فيع��د املوق��ع اإللكرتون��ي للمنظم��ة 

الرئيس��ي ألي ش��خص  www.fao.org املرج��ع 
يري��د أن اإلط��الع عل��ى أح��دث القضاي��ا املتعلق��ة 
بالزراع��ة والغ��ذاء ومصاي��د األمس��اك والغاب��ات 
والصح��ة احليواني��ة والفراق��د الغذائي��ة وغره��ا. 
وتنت��ج املنظم��ة ق��درا معت��ربا م��ن املعلوم��ات وخربة 
خاص��ة يف العدي��د من اجمل��االت التقني��ة. واإلطالع 
عل��ى ه��ذه البيان��ات ه��و يف غاي��ة األهمية بالنس��ية 
للمؤسس��ات ال��يت تعن��ى بالزراع��ة ل��دى ال��دول 
األعض��اء واجلامعي��ني، الباحث��ني، الصحفي��ني 
واجلمه��ور الع��ام. وُيت��اح املوق��ع باللغ��ات الرمسي��ة 
والفرنس��ية،  )اإلجنليزي��ة،  للمنظم��ة  الس��تة 
واألس��بانية، والعربي��ة، والصيني��ة، والروس��ية(.

تواجد املنظمة

ما املوضوعات التي تحظى 
باالهتامم األكرب من الزوار؟

1. الرتبة
2. تحدي القضاء عىل الجوع

3. فواقد األغذية
4. الحامية االجتامعية

5. تغري املناخ
6. الزراعة املقاومة لتغري املناخ 

7. التغذية
8. الحدائق املدرسية

9. الزراعة العائلية
10. عمل األطفال

11. التنوع البيولوجي

الفيسبوك: أكرث من 600000 
متابع.

تويرت: أكرث من 400000 متابع.

FAOKnowledge, :الحسابات
 FAOnews, FAOforestry, FAOAfrica,

 FAOclimate, FAOemergencies,

 FAOfish, FAONearEast,
 FAOnoticias, FAOstatistics,

 FAOanimalhealth, FAO4Members,

FAOFSNforum

لينكدإن: أكرث من 75000 متابع.

إنستاجرام: أكرث من 7000 
متابع.

 FAOoftheUN، :يوتيوب: قناتان
FAOvideo

ساليد شري

بينترييست

FAOnews, :حسابان عىل فليكر

FAOoftheUN

ساوند كالود: أكرث من 250 

مقطع صويت.
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10 أشياء 
ال تتوقع أن جتدها وأنت تتصفح املوقع اإللكرتوني ملنظمة األغذية والزراعة

1. الرسوم البيانية 
هل تعلم بأن كل شخص يأكل 12 كغم من 

املوز سنوياً؟ ما األغذية املستهلكة عاملياً؟ 
ما كمية املاء املطلوب إلنتاج ... قطعة من 

الهامبورجر؟ 

2. البث الشبيك الحّي 
ميكنك مشاهدة الفعاليات املنعقدة يف مقر 
املنظمة عىل الهواء مبارشة باستخدام الرابط:

www.fao.org/webcast

3.  املكاتب حول العامل 
تتواجد املنظمة، باإلضافة إىل مقرها الرئييس 
يف روما )إيطاليا(، عرب شبكة المركزية واسعة 

من املكاتب اإلقليمية، واملكاتب اإلقليمية 
الفرعية، ومكاتب الدول، ومكاتب االتصال. 
هل تعلم أين يقع مكتب املنظمة القريب 

منك؟ 
http://www.fao.org/about/who-we-

are/worldwide-offices/en/

4. مركز التعلم اإللكرتوين 
هل أنت متخصص يف مجال الزراعة واألمن 
الغذايئ؟ هل أنت طالب؟ تغطي الدورات 

التعليمية املتوفرة مجموعة متنوعة من 
املواضيع يف مجاالت األمن الغذايئ والتغذوي، 

والتنمية االقتصادية واالجتامعية، واإلدارة 
املستدامة للموارد الطبيعية. تصفح دليل 

الدورات التعليمية للتعرف عىل كل 
http://www.fao.org/:الدورات املتاحة

elearning/#/elc/en/home

5. املوضوعات 
هل تعلم أولويات املنظمة يف محاربة

الجوع وسوء التغذية والفقر يف الريف؟ 
استكشف املجاالت واملوضوعات عىل هذا 

الرابط:
 http://www.fao.org/themes/en/

استكشف األهداف االسرتاتيجية للمنظمة:
  http://www.fao.org/docrep/018/

 mg994s/mg994s.pdf،

 https:// youtu.be/-pFi23tFJ6s

6. يف ميدان العمل 
هل تريد أن تعلم أنشطة املنظمة التي يتم 

تنفيذها لتحرير العامل من الجوع والفقر؟ 
استكشف برامجنا ومشاريعنا عرب هذا 

الرابط:
 http://www.fao.org/in-action/en/
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7.  قاعدة البيانات اإلحصائية
استكشف البيانات اإلحصائية عن 

طريق تصفح مجاالت قاعدة البيانات 
اإلحصائية. فمن خالل نقرة واحدة 

ميكنك عرض البيانات وتحميلها 
وتحليلها ومقارنتها، فضال عن 

استكشاف املالمح العامة للدول مع 
خرائط تفاعلية.

8.  مجموعة الكتب اإللكرتونية 
إذا كنت تعمل أو مهتامً مبجال التنمية 

الدولية، ميكن أن يشكل إيجاد أحدث الكتب 
اإللكرتونية املتخصصة تحدياً حقيقياً. وتغطي 
مكتبتنا موضوعات يرتاوح نطاقها من الزراعة 

العضوية وإدارة الرثوة الحيوانية إىل التقدم يف 
مجال األمن الغذايئ والتغذية، ونويص باالطالع 

عىل سبعة كتب إلكرتونية حول التغذية 
واألمن الغذايئ تم نرشها يف عام 2015.
 http://www.fao.org/zhc/detail-

events/en/c/320005/

9. الوسائط السمعية والبرصية
استطلع كتالوج املقاطع الصوتية واملرئية حسب 

املوضوع، من عام 1941. ففي الحلقة األخرية 
من فيلم »الكوكب الجائع«، تسافر املنظمة 

إىل هندوراس لدراسة وضعية األمن الغذايئ يف 
الصناعة املتنامية القامئة عىل فاكهة الشامم، 

ويدرس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وضع 
العامل املهاجرين يف أوروبا الذين يرسلون 

األموال إىل بلدانهم األصلية، كام تتضمن الحلقة 
لقاء ملراسل برنامج األغذية العاملي مع أحد 

الناجني من وباء االيبوال: 
http://www.fao.org/news/

 audiovideo/detail-video/es/?dyna_
fef[uid]=11258&uid=11258

10. املواد التعليمية لألطفال 
تعلم املزيد عن 
الرتبة من خالل 

الكتيبات التعليمية 
التي تستهدف 

األطفال يف الفئة 
العمرية 5-13 سنة. 

كام يتوفر دليل 
للمعلمني كذلك
. http://www.fao.org/soils-2015/

resources/educational/en/
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سفراء املنظمة وأصدقاؤها 
تعاونت شخصيات بارزة يف عامل الرياضة والرتفيه مع خمتلف الربامج اليت أطلقتها املنظمة يف 

العقود األخرة من أجل حتسني مستوى الوعي لدى اجلمهور حول القضايا املتصلة باجلوع.
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1. سفرية منظمة األغذية والزراعة للنوايا 

الحسنة الفنانة ماجدة الرومي. 2. املمثلة 
األمريكية وسفرية النوايا الحسنة للمنظمة، سوزان 

ساراندون 3. سفري النوايا الحسنة للمنظمة، 
كارل لويس، يزور هايتي بعد سنة من زلزال 
عام 2010 ويساعد أطفال املدارس يف ليوغان 
يف غرس أشجار الفاكهة يف حديقة املدرسة. 4. 
مصمم األزياء وسفري النوايا الحسنة للمنظمة، 

بيري كاردان. 5. البطلة األوملبية والعاملية يف 
املبارزة وسفرية التحالف العاملي للشباب واألمم 

املتحدة، فالنتينا فيزايل 6. ملكة جامل إيطاليا 
لسنة 1996، ديني مينديز. 7. املغنية الفلبينية، 

ليا سالونغا. 8. املمثلة الصينية وسفرية النوايا 
الحسنة للمنظمة، غونغ يل. 9. املوسيقار ومغني 

الجاز، جيلربتو جيل. 10. سفري النوايا الحسنة 
للمنظمة املغني، ألبانو )إيطاليا(، واملغنية، 

ماريا أبيال )إيطاليا(، واملذيعة،  لورينا بيانتيش 
)إيطاليا( وسفرية النوايا الحسنة للمنظمة، املمثلة 

جينا لولو بريجيدا )إيطاليا(. 11. ليونيل مييس 
يف يوم املباراة ضد الجوع. 12. اسطورةة كرة 

القدم االيطالية روبريتو باجو. 13. مغني التينور 
اإليطايل لوتشيانو بافارويت، وألربتو الثاين أمري 

موناكو. 14. سفري النوايا الحسنة للمنظمة، 
املوسيقي شوشو فالديز. 15. سفرية النوايا الحسنة 

للمنظمة، كارال فراتيش )يف الجانب األيرس من 
الصورة( مع ريتا ليفي مونتالشيني.
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16. سفري النوايا الحسنة للمنظمة، السيد 
جرميي أيرونز )اململكة املتحدة( يف لقاء 
مع الصحافة. حفل يوم األغذية العاملي، 
املقر الرئييس للمنظمة )القاعة الكربى(. 

17. يوم مباراة ضد الجوع، جونزالو 
هيجوين وكريستيانو رونالدو. 18. حفل 

موسيقي وغناء بصوت سفرية النوايا الحسنة 
للمنظمة، نوا خالل حفل يوم األغذية 

العاملي. 19. سفرية النوايا الحسنة للمنظمة، 
املغنية اإلندونيسية آنغون. 20. سفري النوايا 

الحسنة للمنظمة، العب كرة القدم راؤول 
جونزاليس أثناء مباراة بني فريقني من مركز 

فراشا لكرة القدم خالل زيارته لجمهورية 
تشاد دعامً للجهود املشرتكة ملنظمة 

األغذية والزراعة واملفوضية األوروبية من 
أجل مساعدة السكان األكرث ترضراً من 

أزمة الساحل يف امتالك القدرة عىل إطعام 
أنفسهم مجدداً. 21. سفري النوايا الحسنة 
للمنظمة، باتريك فيريا، يتحدث عن كرة 

القدم ملكافحة الجوع يف املنتدى األورويب 
لكرة القدم. 22. املمثل اإليطايل وسفري 

النوايا الحسنة للمنظمة املعني حديثاً، راؤول 
بوفا أثناء إلقاء كلمة أمام الجلسة العامة 

مبناسبة حفل يوم األغذية العاملي.

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  طرق التواصل 
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»جيب أن نعمل 
معا من أجل حتقيق 

هدف القضاء على 
اجلوع«

خوسيه غرازيانو دا سيلفا،
املدير العام ملنظمة األغذية 

والزراعة

محالت التوعية والرتويج  
حشد القدرات للحصول على دعم اجملتمع ككل.

حن��و  الفردي��ة  التح��ركات  جمم��وع 
املش��رتك. اهل��دف  حتقي��ق 

ال تب��دو القواس��م املش��رتكة ب��ني أغني��ة بصوت 
مغ��ٍن م��ن س��نغافورة ومب��اراة ك��رة ق��دم يركله��ا 
الع��ب يف قري��ة نائي��ة يف تش��اد واضح��ة عل��ى 
اإلط��الق م��ن الوهل��ة األوىل. ب��ل ي��زداد األم��ر 
صعوب��ة يف حتدي��د الصل��ة ب��ني س��باق مي��ر 
بإس��تاد روم��ا ورس��الة م��ن جن��م هولي��وودي 
ومحل��ة ت��ربع ملش��روع صغ��رة لرتبي��ة األران��ب 
يف كيني��ا. وم��ع ذل��ك، تث��ق املنظم��ة، ب��أن 
كل حت��رك، وكل عم��ل تطوع��ي، وكل ت��ربع 

يس��هم يف مكافح��ة اجل��وع وس��وء التغذي��ة.
م��ر  عل��ى  املنظم��ة،  دأب��ت  لذل��ك، 
الس��نني، عل��ى إط��الق مح��الت خمتلف��ة 
لزي��ادة الوع��ي، وتعزي��ز ه��ذه القضي��ة اهلام��ة 
ومج��ع األم��وال بالتع��اون م��ع كل ه��ؤالء 
األف��راد واجملموع��ات الذي��ن يتفهم��ون ال��دور 
ال��ذي ينه��ض ب��ه كل واح��د من��ا يف رحل��ة 

الكف��اح حن��و ع��امل خ��اٍل م��ن اجل��وع.

2014، روما. سباق   .1
»الركض من أجل 

الغذاء« يف حاممات 
كاراكاال.

مونتي كوكا، جمهورية   .2
الدومينيكان. مرشوع 

تليفود إلنشاء الحدائق 

املدرسية واملزارع 
والحدائق النباتية يف 

املنطقة.

الصحفية، سارة   .3
كاربونريو يف صورة لها 
عىل مجلة ايل أسبانيا 

ضمن حملة ضد 

الجوع.

2008، روما. أطلق   .4
ممثلو بطوالت 

الدوري األوروبية 
لكرة القدم ومنظمة 

األغذية والزراعة 
حملة لجمع 

التربعات والتوعية 
بقضية الجوع يف 

العامل.

2011، فيتنام. مرشوع   .5
تليفود الستزراع أسامك 
املياه العذبة عىل نطاق 

صغري.
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يوم األغذية العاملي 
حيتفل العامل بيوم األغذية العاملي يف 16 من أكتوبر/تشرين الثاني من كل عام، الذي يوافق اليوم الذي أنشئت فيه املنظمة 
تقديراً جلهودها، ويهدف ذلك اليوم إىل زيادة الوعي العام واحلكومي بطبيعة وحجم مشكلة الغذاء العاملية وإشراك اجلميع 

يف مكافحة اجلوع وسوء التغذية والفقر. يف الصورة: مجيع ملصقات اليوم العاملي منذ اليوم األول عام 1981 حتى عام 
.2015

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  طرق التواصل 
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األعوام العاملية  
أعلنت الجمعية العامة لألمم املتحدة أن 2015 هو  »العام العاملي للرتبة« بهدف زيادة مستوى الوعي حول أهمية الرتبة لألمن الغذايئ ووظائف النظم 

البيئية األساسية، وأن 2016 هو  »العام العاملي للنبضات«. وفيام ييل بيان باألعوام العاملية السابقة: العام العاملي للزراعة العائلية )2014(، للكينوا 
)2013(، للغابات )2011(، لأللياف الطبيعية )2009(، للصحاري والتصحر )2006(، لألرز )2004(، للمياه العذبة )2003(، للجبال )2002(.
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األمم املتحدة يف معرض »إكسبو ميالنو 2015«
»حتدي القضاء على اجلوع، متحدون من أجل عامل مستدام« هو املوضوع األساسي الذي تدور 
حوله مشاركة األمم املتحدة يف العديد من جماالت معرض إكسبو ميالنو. ويتمثل مفاد الرسالة 

املوجهة إىل اجلمهور يف أنه إذا عملنا معًا، ميكننا وضع حد للجوع يف حياتنا.

كان اهل��دف م��ن مع��رض »إكس��بو ميالن��و 2015« املس��اهمة يف 
النق��اش الدائ��ر ح��ول التغذي��ة وتثقي��ف اجلمه��ور ح��ول قضاي��ا الغ��ذاء 
العاملي��ة. وق��د عرض��ت ثالث��ة ومخس��ني دول��ة م��ن أص��ل 145 دول��ة 
مش��اركة يف جناحه��ا تفس��رها اخل��اص ملوض��وع »تغذي��ة س��كان 
الكوك��ب، طاق��ة م��ن أج��ل احلي��اة«، وأب��رزت املس��اهمات يف ف��ن ت��ذوق 
الطع��ام، واالبت��كار الغذائ��ي واالس��تدامة. ومتًّ جتمي��ع بقي��ة ال��دول يف 
أجنح��ة موضوعي��ة أو كت��ل عل��ى أس��اس االنت��اج: األرز، ال��ذرة، ال��ن 

واخري��ن ليش��كلوا بذل��ك 30 جناح��ا آخري��ن.. وق��ادت منظم��ة األغذي��ة 
والزراع��ة مش��اركة األم��م املتح��دة يف مع��رض إكس��بو، برفق��ة الصن��دوق 
الدول��ي للتنمي��ة الزراعي��ة  وبرنام��ج الغ��ذاء العامل��ي، واش��رتكوا مع��ا يف 
جتمي��ع امل��واد متع��ددة الوس��ائط م��ن أكث��ر م��ن 20 وكال��ة لألم��م املتحدة. 
ويب��نّي اجلن��اح صف��ر  العناص��ر اخلم��س لتح��ّدي القض��اء عل��ى اجل��وع، 
كم��ا ه��و احل��ال بالنس��بة ملواضي��ع أخ��رى مث��ل تقوي��ة النس��اء واملس��اواة 

ب��ني اجلنس��ني.  

ترتبط املساحات التي تشارك من خاللها األمم املتحدة بسلسلة من املعارض حول موقع إكسبو ميالنو تستند إىل موضوع »تحدي القضاء عىل الجوع – متحدون من أجل عامل مستدام«. 
والجدير بالذكر أن تواجد األمم املتحدة كان أفقياً للمرة األوىل يف تاريخ املعارض العاملية، إذ مل يقترص تواجدها عىل جناح واحد، بل تم توزيع محتوى املشاركة من الجناح صفر إىل حديقة 

األمم املتحدة ومساحات األمم املتحدة يف مجاالت املوضوعات الرئيسة للمعرض. وأظهرت منصات الوسائط املتعددة الثامنية عرشة، التي ميكن التعرف عليها بسهولة من خالل املالعق 
الزرقاء العمالقة املعروضة، كيف تحارب منظومة األمم املتحدة الجوع عىل أساس يومي، ودعت الزوار للمشاركة يف تحدي القضاء عىل الجوع.
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1. الجناح صفر ميثل عددا 
من الوكاالت التابعة لألمم 

املتحدة.
2. األمني العام لألمم 

املتحدة بان كيمونربفقة وزير 
الخارجية االيطايل فيديريكا 

موغوريني والرئيس التنفيذي 
ملعرض ايكسبو ميالنو 2015 

جوزيبي ساال.
3. اكرث من 19000 طالب 

شاركوا يف مرشوع املدرسة - 
ايكسبو ميالنو

4. حديقة األمم املتحدة 
باكسبو5. املدير العام 

للمنظمة خوسيه غرازيانو 

دا سيلفا مع مدير مكتب 
االتصاالت، ماريو لوبتكني و 

منسق مرشوع األمم املتحدة 
إكسبو، كالرا فيليزفراغا، يف 

غرفة الحاويات، الجناح صفر.
6. مفاد الرسالة املحورية 
ملشاركة األمم املتحدة يف 
معرض إكسبو ميالنو عىل 

الحائط الرقمي للجناح صفر: 
»القضاء عىل الجوع هو 

مسؤولية الجميع. ولكل منا 
دور يؤديه، حتى من خالل 
االلتزام بتغيري إجراءات أو 

قرارات يومية بسيطة«.



ةجابيد
ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم روتسد

 ديطوت ىلع مزعلا تدقع دقو ،روتسدلا اذهل ةرقملا ممألا نإ
ااابباج ام عاامجلاو يدرفلا لمعلا معدب ةكرتشملا ةيهافرلا

:لجأل

 ةيالول ةعضاخلا بوعشلل ةشيعملاو ةيذغتلا تايوتسم عفر
؛اانم لك

 ةيعارزلاو ةيئاذغلا تاجتنملا عيمج جاتبا ةءافك نيسحتو
؛ااعيزوتو

؛فيرلا لهأ ةلاحب ضوانلاو

 ريرحت مضتو عسوم ملاع داصتقا قلخ يف ماست كلذبو
؛عوجلا م ةيرشبلا

 راشملا ”ةدحتملا ممألل ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم“ اذاب ئشنت
اااقيرط اع راطخي الا ،” ةامظنملا“ افلب داعب ااميف اايلا

 م ققحتي امو ،ريبادت م ذختي امب اضعب ماضعب ءاضعألا
.”قبس اميف ةنيبملا لمعلا يدايم يف مدقت

 ةجابيدلا تلّدع ةمظنملا ءاشبإل يرشعلا ديعلا ةبسانمبو
ةامظنملا تاطااشب فالتخمل ئاانلا فدهلا نأ ىلع صنلا ايمسر

: لي امك لدعملا صنلا حبصأف عوجلا م االك ةيرشبلا ريرحت وه

 ريرحت نامضو عسوم ملاع داصتقا قلخ يف مهاست مث مو“
.”عوجلا م ةيرشبلا

PREÁMB ULO 
A LA CONSTITUCIÓN DE LA FAO

LOS ESTADOS QUE ACEPTAN ESTA CONSTITUCIÓN 
DECIDIDOS A FOMENTAR EL BIENESTAR GENERAL 
INTENSIFICANDO POR SU PARTE LA ACCIÓN 
INDIVIDUAL Y COLECTIVA A LOS FINES DE:

ELEVAR LOS NIVELES DE NUTRICIÓN Y VIDA DE 
LOS PUEBLOS BAJO SU RESPECTIVA JURISDICCIÓN.

MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 
Y LA EFICACIA DE LA DISTRIBUCIÓN DE TODOS 
LOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y 
AGRÍCOLAS,

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA POBLACIÓN 
RURAL,

Y CONTRIBUIR ASÍ A LA EXPANSIÓN DE LA 
ECONOMÍA MUNDIAL,

CONSTITUYEN POR LA PRESENTE LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA 
Y LAALIMENTACIÓN, POR CUYO CONDUCTO LOS 
MIEMBROS SE INFORMARÁN RECÍPROCAMENTE 
SOBRE LAS DISPOSICIONES QUE ADOPTEN Y 
EL PROGRESO LOGRADO EN LOS CAMPOS DE 
ACTIVIDADES ENUNCIADOS ANTERIORMENTE.

ПРЕАМБУЛА 
УСТАВА ФАО

Принимая настоящий Устав, государства, 
преисполненные решимости содействовать 
достижению всеобщего благосостояния путем 
принятия с их стороны самостоятельных и 
коллективных мер в целях:
повышения качества питания и уровня 
жизни людей в рамках их соответствующих 
юрисдикций;
обеспечения роста эффективности 
производства и распределения всех 
продовольственных и сельскохозяйственных 
продуктов;
улучшения положения сельского населения;
и содействия тем самым росту мировой 
экономики;
настоящим учреждают Продовольственную 
и сельскохозяйственную организацию 
Объединенных Наций, в дальнейшем 
именуемую “Организация”, через которую 
члены будут отчитываться друг перед другом 
о принятых мерах и достигнутом прогрессе в 
упомянутой выше области.
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PREAMBLE 
TO THE CONSTITUTION OF FAO

THE NATIONS ACCEPTING THIS CONSTITUTION, 
BEING DETERMINED TO PROMOTE THE COMMON 
WELFARE BY FURTHERING SEPARATE AND 
COLLECTIVE ACTION ON THEIR PART FOR THE 
PURPOSES OF:

RAISING LEVELS OF NUTRITION AND STANDARDS 
OF LIVING OF THE PEOPLES UNDER THEIR 
RESPECTIVE JURISDICTIONS.

SECURING IMPROVEMENTS IN THE EFFICIENCY 
OF THE PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF ALL 
FOOD AND AGRICULTURAL PRODUCTS,

BETTERING THE CONDITION OF RURAL 
POPULATIONS,

AND THUS CONTRIBUTING TOWARD AN EXPANDING 
 WORLD ECONOMY,

HEREBY ESTABLISH THE FOOD AND AGRICULTURE 
ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 
THROUGH WHICH THE MEMBERS WILL REPORT 
TO ONE ANOTHER ON THE MEASURES TAKEN 
AND THE PROGRESS ACHIEVED IN THE FIELDS OF 
ACTION SET FORTH ABOVE.

PREAMBULE  
DE L’ACTE CONSTITUTIF DE LA FAO

LES ETATS QUI ADHERENT AU PRESENT ACTE. 
RESOLUS A DEVELOPPER LE BIEN-ETRE GENERALE 
PAR UNE ACTION 

LES ETATS QUI ADHERENT AU PRESENT ACTE, 
RESOLUS A DEVELOPPER LE BIEN-ETRE GENERAL 
PAR UNE ACTION PARTICULIERE ET COLLECTIVE, 
AFIN:

D’ELEVER LE NIVEAU DE NUTRITION ET LES 
CONDITIONS DE VIE DES POPULATIONS PLACEES 
SOUS LEUR JURIDICTION RESPECTIVE;

D’AMELIORER LE RENDEMENT DE LA PRODUCTION 
ET L’EFFICACITE DE LA REPARTITION DE TOUS LES 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET AGRICOLES;

D’AMELIORER LA CONDITION DES POPULATIONS 
RURALES,

ET DE CONTRIBUER AINSI A L’EXPANSION DE 
L’ECONOMIE MONDIALE 

CONSTITUENT PAR LES PRESENTES L’ORGANISATION 
DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET 
L’AGRICULTURE, PAR L’INTERMEDIAIRE DE LAQUELLE 
LES MEMBRES SE TIENDRONT MUTUELLEMENT 
INFORMES DES MESURES PRISES ET DES PROGRES 
ACCOMPLIS DANS LES CHAMPS D’ACTIVITE 
ENONCES CI-DESSUS.

粮农组织章程序言

接受本章程的国家为了下述宗旨：

提高它们各自管辖下的人民的营养

水平和生活标准；

改进一切粮农产品的生产和分配的

效率；

改善农村人口的状况；

从而促进世界经济的发展；

决心加强它们分别的和集体的行动

以提高共同福利，为此建立联合国

粮食及农业组织。各成员将通过本

组织彼此报告在上述行动范围内所

采取的措施和取得的进展。
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