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 ،2015 عام  من  سبتمرب/أيلول  يف 
لعام  املستدامة  التنمية  خطة  املتحدة  األمم  يف  األعضاء  الدول  جميع  أقرت 

عرش. السبعة  املستدامة  التنمية  أهداف  وكذلك   2030

الجوع  »القضاء عىل  واملتمثل يف  املستدامة  للتنمية  الثاين  الهدف  ويُعد 
األهداف  املستدامة« من  الزراعة  وتعزيز  التغذية  الغذايئ وتحسني  األمن  وتحقيق 
القضاء  املتمثل يف  األول  الهدف  إىل جانب  املستدامة، هذا  التنمية  الرئيسية لخطة 

الفقر. عىل 

ومن املفارقات أنه بعد عقود من االنخفاض املطرد يف معدل الجوع إال أنه 
التنمية املستدامة لعام 2030، حتى  هذا املعدل مل يزدد إال منذ ظهور خطة 
الزيادة بطيئة. وقد شهدت أشكال أخرى من سوء التغذية  وإن كانت هذه 

الزراعية االعتامد بدرجة كبرية  القطاعات  تُواصل  أيًضا. وعالوة عىل ذلك،  ارتفاًعا 
املوارد  التي تؤدي إىل تدهور  الكيميائية واملبيدات والعوامل األخرى  املواد  عىل 

املناخ. تغري  يف  كذلك  وتساهم  البيولوجي  والتنوع  الطبيعية 

األغذية  تواجه  التي  التحديات  الشامل إىل تحديد  الكتاب  ويهدف هذا 
لعام  املستدامة  التنمية  أمامها يف سياق خطة  التي  املتاحة  والفرص  والزراعة 

2030، وكذلك إىل تقديم حلول تهدف إىل الوصول إىل عامل أكرث استدامة وإظهار 
األغذية والزراعة من أجل توفري دعم أفضل  بها هيكلة منظمة  التي تم  الكيفية 

املستدامة. التنمية  أهداف  تحقيق  بُغية  فيها  األعضاء  للدول 

ويف وقتنا الحايل، تعد النزاعات وتُغري املناخ من األسباب الرئيسية لتفيش الجوع. 
ويتبني لنا من واقع الحال أن أكرث من 60 يف املائة من األشخاص الذين يعانون من 
الجوع يعيشون يف املناطق التي تشهد نزاعات. ومع ذلك، فقد ازداد الجوع مؤخرًا 

كذلك حيث شهد االقتصاد تباطؤًا أو تقلًصا، خاصة يف البلدان متوسطة الدخل يف أمريكا 
الالتينية وأفريقيا وآسيا.

وال تزال املجتمعات الريفية الضعيفة واملزارعون األرسيون يشكلون الجزء األكرب 
من األشخاص الذين يعانون من الفقر والجوع. ومن أجل مواجهة هذا الوضع، فإن 

من األهمية مبكان تنفيذ وتعزيز برامج الحامية االجتامعية. ومن الرضوري كذلك 
العمل عىل ثالث جبهات هي: )1( ليك يتسنى بناء قدرة املجتمعات الريفية عىل 
الصمود يف مناطق النزاع، إلنقاذ األرواح، فإننا بحاجة أيًضا إىل الحفاظ عىل سبل 
املعيشة. )2( تعزيز قدرة املزارعني األرسيني عىل التكيف مع ظروف تُغري املناخ. 
)3( التخفيف من حدة التباطؤ االقتصادي وذلك من خالل توفري شبكات األمان 

االجتامعي والسياسات العامة ذات الصلة، مثل برامج تقديم الوجبات املدرسية التي 
تعتمد عىل رشاء األغذية املحلية من املزارعني األرسيني.

وبينام يواصل العامل الرصاع ضد الجوع فإن هناك مشكلة تغذية أكرث تعقيًدا تلوح 
يف األفق. وتتمثل هذه املشكلة يف أن هناك أكرث من ملياري شخص يعانون من زيادة 

الوزن يف الوقت الحارض، من بينهم 670 مليون شخص يعانون من السمنة املفرطة. وتشري 
التقديرات إىل أن عدد األشخاص الذين يعانون من السمنة املفرطة يف العامل سيتجاوز قريبًا 

عدد األشخاص الذين يعانون من الجوع )حوايل 820 مليون شخص(. ولقد حدث هذا 
بالفعل يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وعالوة عىل ذلك، هناك قرابة ملياري 

شخص يعانون من نقص املغذيات الدقيقة مثل الحديد واليود والزنك وفيتامني أ.

وتنترش السمنة ونقص املغذيات الدقيقة بصورة كبرية بني السكان الذين 
يستهلكون الوجبات منخفضة الجودة مع قدر قليل من التنوع الغذايئ. ويعود أحد 

األسباب الرئيسية يف ذلك إىل تناول األغذية املصنعة فائقة التجهيز. وجدير بالذكر أن 

متهيد
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هذا النوع من األغذية )املرشوبات الغازية، الرقائق، الحساء املعبأ، قطع الدجاج، الهوت 
دوج وما إىل ذلك( مير بعمليات متعددة )الطفح، القولبة، الطحن، وغريها( ويحتوي 

عىل قدر ضئيل أو معدوم من القيمة الغذائية إضافة إىل احتوائه عىل نسبة عالية من 
الدهون املشبّعة والسكريات املُكرَّرة وامللح وكذلك املواد الكيميائية املضافة.

ومن أجل تحسني الُنظم الغذائية التي يتبعها الناس، يجب إعادة توجيه الُنظم 
الغذائية نحو تزويد كل شخص بالغذاء الصحي الرضوري ليتسنى له أن يعيش حياة 

صحية. وال ميكن ألي نظام غذايئ أن يعتمد وحسب عىل توافر األغذية وإمكانية الحصول 
عليها، ولكن أيًضا عىل جودة تلك األغذية. وعىل سبيل املثال، يُعد إنتاج واستهالك األغذية 

الطازجة املحلية جزًءا مهاًم من التغيري التحوييل الالزم لُنظمنا الغذائية.

وعالوة عىل ما تقدم، فمن الواجب علينا أن نضع يف اعتبارنا أنه من أجل إنتاج 
غذاء صحي فإننا بحاجة ألن يكون لدينا محيطات نظيفة وتربة صالحة وبذور 

سليمة، وكذلك إىل اتباع مامرسات زراعية مستدامة. ويجب أن تسري جهود القامئني 
عىل توفري األغذية موازية للجهود الرامية لرعاية الكوكب. ويف وقتنا الحايل، من 

الرضوري إنتاج أغذية صحية بطريقة تحافظ عىل البيئة. وهذا ما تنادي به خطة 
التنمية لعام 2030 واتفاق باريس بشأن تغري املناخ. ولقد وصل منوذج االبتكار 

الزراعي الناتج عن الثورة الخرضاء إىل حدوده القصوى. ويف الواقع، لقد أدت الُنظم 
الزراعية التي تستخدم ُمدخالت كثرية وموارد كثيفة إىل زيادة إنتاج األغذية ذات 
الُكلفة العالية عىل البيئة مام أدى إىل إزالة الغابات وندرة املياه واستنزاف الرتبة 

وارتفاع مستويات انبعاثات غازات االحتباس الحراري.

ويف ظل هذا فإننا بحاجة إىل الرتويج إىل إحداث تحول منوذجي. وجدير بالذكر 
أن مستقبل األغذية والزراعة يتجه نحو االستخدام غري الكثيف للمدخالت، ويعتمد 

بدالً من ذلك عىل املعرفة. ويتعني عىل مختلف البلدان اتباع مامرسات مستدامة 
لتوفري األغذية الصحية للجميع وخدمات الُنظم اإليكولوجية وتسمح بالتكيف مع 
آثار تغري املناخ يف نفس الوقت. وميكن القيام بذلك عن طريق الحد من استخدام 

املبيدات واملواد الكيميائية واالتجاه نحو زيادة تنويع املحاصيل وتحسني مامرسات 
الحفاظ عىل األرايض، وذلك عىل سبيل املثال ال الحرص. وميكن أن يساعد كل هذا أيًضا 

يف تقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري الناتجة من القطاع الزراعي، والتي متثل 
يف الوقت الحارض نسبة ترتاوح بني 20 إىل 30 يف املائة من إجاميل االنبعاثات. ويف هذا 
الصدد، تتمتع الزراعة البيئية والزراعة الذكية مناخيًا مبستقبل واعد للغاية. ويُذكر أن 
الفاو طورت مجموعة كبرية من األدوات لدعم البلدان يف تبني مامرسات زراعية أكرث 

استدامة، مبا يف ذلك االبتكار الرقمي وتكنولوجيا املعلومات.

ولقد كان تركيزنا منصبًا دامئًا عىل إرساء أساس راسخ سعيًا لتحقيق رؤية املنظمة 
نحو عامل خاٍل من الجوع وسوء التغذية تسهم فيه األغذية والزراعة يف تحسني 

مستويات املعيشة للجميع، بطريقة مستدامة اقتصاديًا واجتامعيًا وبيئيًا. ومام ال شك 
فيه أنه ال ميكن تحقيق ذلك إال من خالل االلتزام القوي والعمل املشرتك يف الوقت 

الحايل ويف املستقبل.

خوسيه غرازيانو دا سيلفا
املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة



3 2 1
يات لمحتو ا

رؤية
جديدة

حتديات منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة يف 

القرن الواحد والعشرين

أعظم اإلجنازات يف 
تاريخ منظمة األغذية 

والزراعة

من »حمو اجلوع« إىل   9
 »القضاء على اجلوع«

إطار اسرتاتيجي متجدد  15

إنهاء اجلوع وسوء التغذية   3 2
 وضمان وصول اجلميع إىل الغذاء 

خماطر التغري املناخي  4 7 

املوارد الطبيعية الواقعة حتت   5 9
الضغط: التنوع البيولوجي 

 واملياه

حتويل النظم الغذائية  75

حنو إدارة مستدامة للغابات  8 9

محاية احمليطات واملصايد  10 3

النزاع واألمن الغذائي  12 0

حماربة الفقر يف الريف وتعزيز   13 3
الزراعة األسرية

عدم إهمال أحد: املرأة الريفية   15 0
والشباب كعوامل تغيري

االبتكار: منظمة األغذية   16 7
والزراعة تزرع بذور التحول

القضاء على الطاعون البقري   18 6 

املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية   19 0
 النباتية لألغذية والزراعة

الدستور الغذائي  19 5 

املعركة ضد اجلوع يف أمريكا الالتينية   2 01
ومنطقة البحر الكارييب

الصكوك القانونية للصيد الرشيد  2 0 4

اخلطوط التوجيهية بشأن حيازة   2 0 9
األراضي ومصايد األسماك والغابات

جلنة األمن الغذائي العاملي  213

نظام املعلومات املتعلقة  217 
باألسواق الزراعية 

احلق يف الغذاء  2 21

قاعدة البيانات اإلحصائية   2 2 6
املوضوعية يف منظمة األغذية 

والزراعة



45
منظمة األغذية 

والزراعة يف سبعة 
عقود

منظمة األغذية 
والزراعة املفتوحة

شكر وتقدير
يرسنا أن نتقدم بالشكر إىل اإلدارات والُشعب واملكاتب 

التالية يف املنظمة عىل مساهامتها يف النرش والتوجيه 

العام واملراجعة التقنية: شعبة اإلنتاج الحيواين وصحة 

الحيوان، وشعبة تطوير األعامل وتعبئة املوارد، وشعبة 

تغري املناخ والبيئة، وهيئة الدستور الغذايئ، ولجنة األمن 

الغذايئ، واتفاقية التنوع البيولوجي، وإدارة الغابات، 

وإدارة مصايد األسامك وتربية األحياء املائية، وأمانة 

نُظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية، وأمانة 

املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

والزراعة، ووحدة حيازة األرايض، وشعبة التغذية 

والنظم الغذائية، ومكتب دعم املكاتب امليدانية، 

وشعبة الرشاكات، وشعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النباتات، 

واملكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي، ووحدة البحوث واإلرشاد، وشعبة السياسات 

االجتامعية واملؤسسات الريفية، وشعبة اإلحصاء، وشعبة 

التجارة واألسواق.

ونتوجه بالشكر الخاص كذلك إىل جميع فرق إدارة 

الربامج االسرتاتيجية، عىل النحو التايل:

فريق إدارة برنامج القضاء عىل الجوع واألمن الغذايئ 

والتغذية، وفريق إدارة برنامج الزراعة املستدامة، 

وفريق إدارة برنامج الحد من الفقر يف الريف، وفريق 

إدارة برنامج النظم الغذائية، وفريق إدارة برنامج 

القدرة عىل الصمود.

شبكة مرنة: مكاتب منظمة   2 5 5 
 األغذية والزراعة الالمركزية 

شراكات من أجل عامل  2 75 
 متحرر من اجلوع

االتصاالت يف منظمة  2 8 9 
 األغذية والزراعة

كيف بدأ كل شيء   2 3 2 

جرد واملضي قدًما  2 3 4 

من اخلرائط إىل قواعد البيانات  2 3 6 

أزمة النفط، أزمة الغذاء  2 3 8

طرق جديدة، تهديدات قدمية  2 4 0

إعادة إطالق املعركة  2 4 2

األهداف اإلمنائية لأللفية   2 4 4 
وأهداف التنمية املستدامة
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الفصل 1.1

 من »حمو اجلوع« إىل 
»القضاء على اجلوع«

السنغال
تقوم نساء من جمعية 
كوورال بري مزارعهن 

يوميًا باملياه املستخرجة 
من الصهاريج، كجزء 
من مرشوع »مليون 

صهريج ملنطقة 
الساحل«.

©FAO

مدى آالف السنني، متيزت حياة الناس واملجتمعات والحضارات عىل 
بكونها جميًعا عرضة لتهديد دائم. ويتمثل هذا التهديد يف 

الجوع، وهو آفة تؤدي إىل الضعف والشعور باليأس، ويف أشد الحاالت، 
تؤدي إىل املوت. ولقد شكَّل الهروب من الجوع أحد القواسم الرئيسية املشرتكة يف 

التاريخ وتسبب يف حدوث هجرة واسعة النطاق واندالع حروب ونشوب رصاعات 

وتقديم تضحيات هائلة. ولكنه أدى أيًضا إىل نشوء تحالفات غري متوقعة وساهم يف 

زيادة براعة اإلنسان وتعزيز التضامن واملودة بني املجتمعات.

ونتيجة لهذا اإلبداع املتمثل يف ذلك التضامن والرغبة اإلنسانية يف الهروب من 

سالسل الحاجة، شهد النصف الثاين من القرن العرشين زيادة كبرية يف إنتاج األغذية. 

وعىل الرغم من أن هذه الزيادة أثرت - وال تزال – بشكل كبري عىل املوارد الطبيعية 

للكوكب، فقد ساعدت عىل مواكبة النمو السكاين وتقليل نوبات املجاعة التي أملت 

مبعظم أنحاء العامل بشكل دوري.

ولقد مرت عدة عقود منذ أن توقف عجزنا عن إنتاج ما يكفي من الغذاء 

للجميع عن كونه السبب يف أن مئات املاليني من الناس ال يجدون من الطعام ما 

يكفي لحياة كرمية ومكتملة. واليوم، عىل العكس من ذلك، نحن ننتج أكرث من مام 

يكفي من األغذية لجميع سكان العامل، بل إننا نهدر كميات هائلة كل عام. وإذا 

وقع يف نهاية العقد الثاين من القرن الحادي والعرشين أكرث من 820 مليون شخص 

محارصين يف حلقة مفرغة من الجوع، فإن هذا يُعزى يف املقام األول إىل االفتقار إىل 

اإلرادة السياسية للقضاء عىل أسبابه الجذرية.
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املصدر: منظمة األغذية والزراعة. 2014

 ما دمنا فعلنا ذلك من قبل، 
فمن املمكن أن نفعله مرة أخرى

لنا التاريخ الحديث أمثلة عىل أننا إذا أردنا إنجاز يشء ما، يقدم 
فإن بوسعنا القيام بذلك. وتشمل هذه األمثلة إعادة بناء أوروبا بعد 

الحرب العاملية الثانية وحالة الربازيل األحدث.

100 برازييل  11 من كل  2000، كان أكرث من  القرن، يف عام  ففي فجر هذا 

الطعام. من  يكفي  ما  يتناولون  ال 

األشخاص يف  األخرى، حورص ماليني  البلدان  الحال يف عرشات  وكام هو 

جيالً  تكررت  الفرص  وانعدام  والفقر  الجوع  من  لها  نهاية  ال  دوامة  الربازيل يف 

بعد جيل. ويف ذلك الوقت، يف مطلع القرن، وضع أعضاء األمم املتحدة غايات معينة 

من أجل الوصول إىل عامل أكرث عدالً وكرامة بحلول عام 2015. 

وكان املقصد من األهداف اإلمنائية لأللفية أنه بحلول عام 2015 تقلص جميع 

الدول عىل هذا الكوكب نسبة الجياع بني سكانها إىل النصف مقارنة بعام 1990. 

لكن يف الربازيل، اعتباًرا من عام 2003، قررت الحكومة أن تكون أكرث طموًحا. 

فلم يكن الحد من الجوع كافيًا. وكان ال بد من القضاء عليه. وكان»فومي 

زيرو« )القضاء عىل الجوع( هو الشعار الذي تم اختياره، وأصبح حتى هو اسم 

التحديد. املهمة عىل وجه  لهذه  املخصصة  الوزارة 

أن  يجب  حقيقي،  معنى  الحسنة  النوايا  عن  للتعبري  يكون  أن  أجل  ومن 

إحدى  وتتمثل  التمويل.  تتطلب  الفعالية  وهذه  فعالة.  وبرامج  قرارات  تتبعه 

عن  أسفر  التنفيذية  للسلطة  السيايس  االلتزام  أن  يف  الربازيلية  الحالة  خصائص 

من  األشخاص  ماليني  إنقاذ  إىل  التحديد  وجه  عىل  تهدف  واستثامرات  خطط 

والفقر. الجوع 

الجياع يف ميزانياتها  إدراج  الدولة  ينمو برسعة وقررت  االقتصاد  كان 

املدير  التي أعدها  الهجوم  املتزايدة معهم. وركزت خطة  الرثوة  تلك  وتقاسم 

إىل  وتحويلها  السلبية  الحلقة  دا سيلفا عىل كرس  لوال  إيناسيو  لويز  التنفيذي 

للبلد  الكيل  االقتصاد  األغذية وسياسة  إنتاج  تنسيق  يتم  حلقة حميدة، حيث 

باملصلحة عىل اآلخر. عىل  الحامية االجتامعية وأن يعود كل منها  وتدابري 

املغذية  املدرسية  الغداء  تقديم وجبات  الربازيلية يف  الدولة  بدأت  املثال،  سبيل 

األكرث حرمانًا. األحياء  لألطفال من 

الفصول  حضور  عىل  هذا  شجعهم  الغذايئ،  نظامهم  تحسني  إىل  باإلضافة 

الذين  املزارعني  الطعام من صغار  تم رشاء  ذلك،  الدراسية. وعالوة عىل 

املستبعدة  األرس  من  للعديد  أمكن  وبالتايل  مستضعفة،  أوضاع  من  يعانون 

أعاملهم. وتطوير  ظروفهم  بتحسني  لهم  يسمح  للدخل  مصدر  إىل  الوصول 

يصل  وما  واملنح  اإلعانات  من  أخرى  بأشكال  النظام  هذا  استُكمل  وقد 

 ،2015 عام  وبحلول  مختلفة.  اجتامعية  برامج  يف  متضمنة  تدبريًا   30 إىل 

املائة  يف   23.3 يكن  مل   ،1990 عام  ففي  كبريًا.  تقدًما  عام  بشكل  العامل  حقق 

سنة،   25 مرور  بعد  ولكن  الطعام؛  من  يكفي  ما  يجدون  الكوكب  سكان  من 

بوليفيا  من  )بداية  بلًدا   72 ومتكن  املائة.  يف   12.9 إىل  النسبة  انخفضت 

يف  النصف  إىل  الجوع  تقليص  من  أوزبكستان(  إىل  موزمبيق  ومن  نيبال  إىل 

املحدد. الوقت 

ومع ذلك، مل يتحقق الهدف العام، ويف عام 2015 كان ال يزال هناك 780 

أقل من عرش سنوات  الربازيل  األمر من  العامل. واستغرق  مليون شخص جائع يف 

القضاء  من  البلد  ومتكنت  الجوع«.  من  »املتحررة  البلدان  إىل صفوف  لالنضامم 

انعكس يف  الذي  السيايس،  اللتزامها  نتيجة  فقط  بضع سنوات  الجوع يف  عىل 

الفعالة. والربامج  االستثامرات 

رؤية جديدة  
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عاملي التزام 

ذلك الحني، يُعترب برنامج »القضاء عىل الجوع« )الذي وضعه منذ 
خوسيه غرازيانو دا سيلفا، الوزير الخاص لألمن الغذايئ يف الربازيل حينها 

واملدير العام الحايل ملنظمة األغذية والزراعة( أحد أهم النجاحات عىل 

صعيد القضاء عىل الجوع والحد من الفقر عىل املستوى الدويل وأصبح منوذًجا تم حذوه 

وتكييفه من ِقبل البلدان التي تهدف إىل اتباع نفس االتجاه.

وكانت أمريكا الالتينية رائدة يف مواجهة هذا التحدي وهي املنطقة التي حققت أكرب 

تقدم يف مجال القضاء عىل الجوع والحد من الفقر منذ بداية القرن الحادي والعرشين. ويف 

نهاية التسعينيات، كان هناك 66 مليون شخص )14.7 يف املائة من سكان املنطقة( يعانون 

من الجوع وعدم الحصول عىل الغذاء الالزم لحياة صحية. وخالل عقد ونصف العقد، 

انخفضت هذه النسبة إىل 5 يف املائة وانخفض عدد األشخاص املترضرين مبقدار 34 مليون 

شخص )مع الوضع يف االعتبار، أنه يف تلك الفرتة زاد عدد السكان بنحو 130 مليون(.

إن قصة نجاح املنطقة جاءت نتيجة اللتزام البلدان السيايس الرفيع املستوى يف 

سياق استقرار االقتصاد الكيل والسيايس الذي أتاح السبل لزيادة اإلنفاق العام عىل 

الربامج االجتامعية التي تستهدف الفئات األكرث ضعًفا يف املجتمع، رغم أن التقدم 

يتباطأ يف السنوات األخرية.

وبفضل ما استوحاه األمني العام لألمم املتحدة، بان يك مون، وما استلهمه من 

التقدم املحرز يف الكفاح ضد الجوع، وجه نداًء إىل قادة العامل وإىل جميع الجهات 

الفاعلة من املجتمع املدين والقطاع الخاص عىل حد سواء خالل مؤمتر ريو + 20 

للتنمية املستدامة لعام 2012. ومن خالل هذا النداء، املعروف باسم تحدي القضاء 

عىل الجوع وبدعم من منظومة األمم املتحدة بأرسها، طالب الدول مبضاعفة جهودها 

الستئصال الجوع من عىل وجه األرض لألبد.

بعد ذلك، تم إطالق العديد من املبادرات تحت مظلة مبادرة القضاء عىل الجوع 

يف آسيا واملحيط الهادئ يف عام 2013. كام انضم رؤساء الدول األفريقية إىل املبادرة يف 

عام 2014 من خالل اعتامد إعالن ماالبو بشأن التعجيل بالنمو والتحول الزراعيني من 

أجل الرخاء املشرتك وتحسني سبل املعيشة، الذي يهدف إىل القضاء عىل الجوع يف القارة 

بحلول عام 2025. وأخريًا، اتخذ املجتمع الدويل بأرسه الهدف العاملي املتمثل يف »القضاء 

عىل الجوع« بحلول عام 2030 عندما تم إدراجه كهدف من أهداف التنمية املستدامة 

)هدف التنمية املستدامة 2( يف جدول األعامل الطموح الذي تبناه جميع قادة العامل يف 

مقر األمم املتحدة يف عام 2015.

ومع ذلك، مل يتمكن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة حتى اآلن من تحقيق نتائج 

إيجابية. ويف عام 2016، ازداد الجوع ألول مرة بعد أكرث من عقد من االنخفاض ووصل 

عدد الجياع إىل 820 مليون شخص يف عام 2018. ووفًقا ملعظم الخرباء، فإن مجموعة 

الرصاعات والكوارث املناخية هي السبب يف هذه الزيادة. ويجب أن يكون هذا االتجاه 

التصاعدي مبثابة تحذير من أن األمور بحاجة إىل التغيري إذا كنا نريد حًقا القضاء عىل 

جميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030. وميثل االعرتاف بحق جميع الناس يف 

الحصول عىل األغذية الكافية، خطوة يف االتجاه الصحيح، ولكن اإلعالنات وحدها ال تكفي. 

دة ضد الجوع وذلك، يف املقام األول، بفضل  علاًم بأن هناك عدًدا متزايًدا من البلدان املوحَّ

التحالفات الربملانية بني مختلف املجموعات السياسية.

ما زال األمر ممكًنا

الفاو عىل أنه ال يزال أمامنا وقت لتحقيق الهدف 2 من أهداف ترص 
التنمية املستدامة، ولكن هذا سيتطلب تعزيز االلتزام العاملي 

)واالستثامرات( العاملية ومنع الجوع وانعدام األمن الغذايئ وجميع 
أشكال سوء التغذية من فقدان أهميتها يف جدول األعامل العاملي لصالح القضايا الناشئة 

األخرى، مثل الهجرة أو تغري املناخ.

لفلبين ا
نارص بارو، مستفيد من 

منظمة األغذية والزراعة 
لألمم املتحدة.

©FAO/NOEL CELIS
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ال جدوى من أي خطة للقضاء عىل الفقر والجوع ولن تستحق 

حتى الورقة التي كتبت عليها إذا كانت تفتقر إىل التمويل )الذي يدل 

عىل التزام حقيقي( لتطبيقها. ويف هذا الصدد، لن تكفي االستثامرات 

من جانب الجهات الفاعلة اإلمنائية التقليدية )التعاون من البلدان أو 

املنظامت املتقدمة مثل البنك الدويل(.

ويجب أن تكون البلدان النامية قادرة عىل تعبئة املزيد من 

املوارد، ورمبا يتعني أن تتجاوز مشاركة القطاع الخاص مشاريع املسؤولية 

االجتامعية للرشكات الصغرية. ومع ذلك، حتى يف األماكن التي تتوافر 

فيها إرادة سياسية وبرامج محددة ملكافحة الجوع واألموال الالزمة 

لتنفيذها، هناك حاالت ال يكون فيها التقدم ملحوظًا أو يكون بطيئًا 

للغاية. وهذا يتطلب تحلياًل ملا يجري عىل نحو خاطئ يتمثل يف معرفة 

أين هي الصعوبات التي تقوض فعالية الجهود املبذولة وما الجهود التي 

تحقق بالفعل نتائج؟

يف  االستثامر  يف  املثال،  سبيل  عىل  قليلة،  فائدة  هناك 

األسامك  صيد  عىل  الضعيفة  الساحلية  املجتمعات  قدرات  تحسني 

الذي  القانوين  غري  للصيد  مكافحة  هناك  يكن  مل  إذا  ومعالجتها 

هذه  بني  املحتمل  املصيد  عدد  وبالتايل  األسامك  مخزونات  يهدر 

املزارعني  لدعم  أموال  تخصيص  ال  الفعَّ غري  من  وكذلك  املجتمعات. 

تلك  من  بها(  يعشن  التي  )واألرس  النساء  استبعاد  تم  إذا  األرسيني 

ثقافية. أو  قانونية  ألسباب  الربامج 

ويف بعض الحاالت، مثل القرن اإلفريقي أو املمر الجاف ألمريكا 

الوسطى، هناك حاجة إىل الرتكيز عىل بناء القدرة عىل الصمود بني أولئك 

الذين يعيشون خارج نطاق الزراعة وتربية املاشية يف سياق مناخ ال 

ميكن التنبؤ به بشكل متزايد. ويف بلدان أخرى، مثل غرب أفريقيا، هناك 

حاجة إىل بيئة مواتية لتطوير الصناعة الزراعية وخلق الفرص والوظائف 

لعدد متزايد من السكان. وباإلضافة إىل ذلك، يف أماكن مثل الجزر 

الصغرية يف املحيط الهادئ أو منطقة البحر الكاريبي، سيتعني تخفيف 

األثر االقتصادي املرتتب عىل اعتامد السكان عىل الواردات الغذائية.

إقليم  بكل  خاصة  الجوع«  عىل  »القضاء  وصفة  تكون  أن  يجب 

يكشف عن عنرص رضوري  الربازيل  مثال  فإن  ذلك،  ومع  وظروفه. 

شاملة  الغذائية  النظم  لجعل  تدابري  اعتامد  وهو  وصفة  أي  لنجاح 

الناحية  من  أيًضا  ولكن  البيئية،  الناحية  من  فقط  ليس  ومستدامة، 

عنارصها  )بجميع  الغذائية  النظم  دامت  وما  واالقتصادية.  االجتامعية 

الحرضية  واألنظمة  املائدة(،  إىل  البذور  من  بداية  الفاعلة  وجهاتها 

سيكون  والربح،  االقتصادي  النمو  نحو  فقط  موجهة  النقل  وأنظمة 

األهداف  من  أي  عمليًا  )أو   2 الهدف  تحقيق  نحو  التقدم  الصعب  من 

املناخ،  وتغري  السكاين  والنمو  املستمر  التحرض  وميثل  األخرى(. 

البيولوجي  والتنوع  البيولوجي  والتنوع  الطبيعية  املوارد  وتدهور 

عىل  وفرص  عقبات  تخريبية،  تكنولوجيات  وظهور  الدقيقة،  لألحياء 

النجاح، كام هو موضح يف  مفتاح  وإن  الجوع.  مكافحة  حد سواء يف 

الربازيل  إىل  الحرب  بعد  ما  أوروبا  من  العامل،  حول  مختلفة  أمثلة 

التي شهدت  األخرى  األماكن  ذلك  مبا يف  الجديدة،  األلفية  مطلع  يف 

يف  والفقراء  الجوعى  وضع  يتطلب  بنغالديش،  أو  إثيوبيا  مثل  تقدًما، 

وبينام  االقتصادي.  النمو  بثامر  أيضا  متتعهم  وضامن  الصدارة  مركز 

النشاط  يف  واالستدامة  واملساواة  والكفاءة  الشمول  معايري  دمج  يتم 

استثامر  إىل  بحاجة  فإننا  الغذائية(،  النظم  يف  )وخاصة  االقتصادي 

من  البرشية  لتحرير  واملوارد  والربامج  والقوانني  واإلجراءات  الكلامت 

األشكال، مبا يف  العديد من  اليوم يف  تأيت  والتي  القدمية،  اآلفة  هذه 

الدقيقة. املغذيات  ونقص  والسمنة  التغذية  نقص  ذلك 

لقد حققت الربازيل هدف القضاء عىل الجوع يف عقد واحد. فالقضاء 

عىل الجوع ليس مسألة تقنية أو مسألة مرتبطة بإنتاج الغذاء. إنه مسألة 

إرادة، وال يزال من املمكن تحقيقه.

متثل أهداف التنمية املستدامة، واملعروفة أيًضا 
باسم خطة عام 2030، العمل الواجب الذي 

حدده العامل لنفسه وصوالً إىل عام 2030.

إن النمو السكاين وتغري املناخ والتدهور البيئي الذي 

يتعرض له الكوكب له منذ بداية عرص التصنيع يجربنا 

عىل وضع أهداف مثل هذه عىل وجه الرسعة. مثلام 

يجربنا عىل فعل ذلك الظلم الناتج عن الجوع والفقر. 

ولهذا السبب وضعت البلدان داخل األمم املتحدة 17 

هدفًا لتحقيق عامل أفضل )ومستدام( قبل عام 2030. 

وهذه األهداف مرتابطة ألننا، كام رأينا، فإن تحقيق نوع 

من )إنهاء الجوع، عىل سبيل املثال( يتضمن العديد 

من األهداف األخرى، مبا يف ذلك التشجيع عىل التعليم، 

وخلق الوظائف، والقضاء عىل الفقر.

املستدامة  التنمية  فإن هدف  التحديد،  عىل وجه 

القضاء عىل  تركيزًا بشكل مبارش عىل تحقيق  األكرث 

2 املتمثل يف: »القضاء عىل الجوع  الجوع هو الهدف 

وتعزيز  التغذية  وتحسني  الغذايئ  األمن  وتحقيق 

الزراعة املستدامة«. ومع ذلك، فإن هناك أهدافًا 

الهدف  الهدف، مثل  بهذا  وثيًقا  ارتباطًا  ترتبط  أخرى 

املساواة  املستدامة بشأن  التنمية  5 من أهداف 

القضاء عىل  الجنسني )دمج املرأة وحاميتها يف  بني 

الجوع(؛ والهدف 6 بشأن الوصول إىل املياه؛ والهدف 

12 بشأن االستهالك واإلنتاج عىل نحو مسؤول؛ 

العناية باملحيطات )مبا يف ذلك  14 بشأن  والهدف 

السالم  بشأن   16 والهدف  الجائر(؛  الصيد  مكافحة 

القوية. واملؤسسات  والعدالة 

أهداف التنمية املستدامة ومكافحة الجوع

رؤية جديدة  
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.2015 إيطاليا، 
حفل توزيع الجوائز تقديرًا 

لإلنجازات التي تحققت يف مجال 
مكافحة الجوع، مبقر الفاو يف روما.

©FAO

.1945 كندا، 
بعد ظُهر يوم 16 أكتوبر/ترشين 

األول 1945، أعلنت منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( عن 
التوقيع عىل دستورها من ِقبل أكرث 

من 20 دولة.

©FAO

1945
تأسست منظمة األغذية والزراعة 

لألمم املتحدة )الفاو( يف 16 
أكتوبر/ترشين األول 1945. 

وضمت املنظمة حينها 44 عضوًا، 
انطلقت من خاللهم يف العمل وفًقا 

لوالية تتمثل يف»الوصول إىل عامل 
متحرر من الجوع وسوء التغذية«.

1946
املسح الغذايئ العاملي األول. 
صورة كاملة لحالة األغذية يف 
العامل، تؤكد أن انتشار الجوع 

وسوء التغذية عىل نطاق واسع 
كانا مصدر قلق بالغ.

1960
إطالق »حملة التحرر من الجوع« 
لتعبئة املنظامت غري الحكومية يف 

مجال مكافحة الجوع.

1963
هيئة الدستور الغذايئ: وضعت 

منظمة األغذية والزراعة 
ومنظمة الصحة العاملية معايري 

غذائية دولية.

1963
تأسـس برنامج األغذية العاملي 

بهـدف تقديم املعونة الغذائية 

العاجلـة يف الوقت الحقيقي إىل 

املناطق املترضرة.

1970-1960
ساهمت الثورة الخرضاء يف 

انتشـال ماليني الناس من الجوع، 

خاصة يف آسـيا. ونجم هذا إىل حد 

كبـري عن امليكنة والزيادة الكبرية 

ـنة. يف إنتاج أنواع الحبوب املحسَّ

1975
إنشـاء لجنة األمن الغذايئ 

العاملي يف مؤمتـر منظمة األغذية 

والزراعـة لنفس العام.

1981
يـوم األغذية العاملي األول. ُعقد 

يف 16 أكتوبر/ترشين األول يف 

أكرث من 150 دولة.

1985-1984
شهدت 30 دولة أفريقية عىل األقل 

مجاعة خطرية. واستجاب املجتمع 

الدويل مبوجة تضامن رائعة.

1986
إطالق النظام املعلومايت 

لإلحصاءات الزراعية الذي 

يعد أهم مصدر للمعلومات 

واإلحصاءات الزراعية يف العامل.

1987
تدابري ضد التلوث اإلشعاعي يف 

األغذية: يف عام 1986 انترش انبعاث 

الجزيئات املشعة من مفاعل 

تشرينوبيل يف جميع أنحاء أوروبا 

وآسيا، مام تسبب يف مشاكل خطرية 

إلنتاج وتجارة األغذية.

1992
عقدت منظمة األغذية والزراعة 

ومنظمة الصحة العاملية أول مؤمتر 

دويل عن التغذية.

1994
الربنامج الخاص لألمن الغذايئ. تم 

إنشاؤه لدعم بلدان العجز الغذايئ 

ذات الدخل املنخفض يف جهودها 

لتحسني األمن الغذايئ، والحد من 

تغري اإلنتاج الزراعي عىل أساس 

سنوي، وتحسني وصول شعوبها 

إىل الغذاء.

1996
انعقاد مؤمتر القمة العاملي لألغذية 

يف مقر الفاو واعتامد إعالن روما.

2001
املعاهدة الدولية بشـأن املوارد 

الوراثيـة النباتية لألغذية 

والزراعـة. وهي اتفاق ملزم 

قانونًا يشـجع الزراعة املستدامة 

عن طريـق ضامن الوصول العادل 

إىل املوارد الوراثيـة النباتية 

وتقاسـم فوائدها بني مريب 

النباتات واملزارعني واملؤسسـات 

والخاصة. العامة 

2002
مؤمتر القمة العاملي لألغذية: أكد 

املؤمتر من جديد التزام املجتمع 

الدويل بخفض عدد األشخاص 

الذين يعانون من الجوع إىل 

النصف بحلول عام 2015.

2007
لجنة مصايد األسامك: هي اتفاق 

عاملي ملزم قانونًا وافقت فيه 

119 بلًدا عىل اقرتاح لوضع تدابري 

للتصدي للصيد غري القانوين دون 

إبالغ ودون تنظيم.

2011
القضـاء عىل الطاعون البقري. 

بفضـل الجهود التعاونية الدولية 

املسـتمرة منذ عقود، أعلنت 

منظمـة األغذية والزراعة ومنظمة 

الصحـة العاملية عن القضاء عىل 

الطاعـون البقري - وهو مرض 

قاتل - مـن البيئة الطبيعية.

2012
الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن 

اإلدارة الرشيدة لحيازة األرايض 

ومصايد األسامك والغابات يف 

سياق األمن الغذايئ الوطني.

2013
غريت املنظمة هدفها من 

»تقليص« الجوع إىل »القضاء 

عىل« الجوع.

2014
املؤمتر الدويل الثاين املعني 

بالتغذية. لقد كان اجتامًعا حكوميًا 

دوليًا رفيع املستوى ركَّز اهتامم 

العامل عىل معالجة سوء التغذية 

بجميع أشكاله.

2015
وافقت الجمعية العامة لألمم 

املتحدة عىل خطة التنمية املستدامة 

لعام 2030، والتي تشتمل عىل 17 

هدفًا من أهداف التنمية املستدامة.

الجدول الزمني ملنظمة األغذية والزراعة يف مكافحة الجوع

صدر: منظمة األغذية والزراعة. 2018
امل

1.1 الفصل 
من »حمــو اجلوع« إىل »القضاء على اجلوع«
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الفصل 2.1

إطار اسرتاتيجي جديد

كينيا
امرأة مع اثنني من 

املاعز يف سوق املاشية 
املحيل حيث يأخذ 
التجار حيواناتهم 

للبيع. وبسبب الجفاف 
الشديد الذي يصيب 

القرن األفريقي، يفقد 
الرعاة الكثري من 

حيواناتهم، ومييل الذين 
يبقون عىل قيد الحياة 

إىل الحصول عىل ما 
يقرب من نصف معدل 

السوق الطبيعي.

 ©FAO/AMI VITALE

األغذية والزراعة العالقة الرئيسية بني الناس وكوكب األرض متثل 
ومن هذا املنطلق ميكنهام املساعدة يف تحقيق العديد من 

أهداف التنمية املستدامة. فمن خالل توفري األغذية الصحية 
والتغذية بطريقة سليمة يتمكن األطفال من التحصيل والتعلم، ويتمكن الناس من أن 
يعيشوا حياة صحية ومنتجة وميكن للمجتمعات أن تزدهر. ومن خالل رعاية أراضينا 

وتبني أساليب الزراعة املستدامة، ستكون األجيال الحالية واملستقبلية قادرة عىل توفري 
األغذية الصحية واملغذية للسكان الذين يتزايد عددهم عىل الدوام. وتعد الزراعة 

مجال العمل األوسع نطاقًا يف العامل كام أنها توفر املصدر الرئييس للغذاء والدخل ملن 
يعانون من الفقر املدقع، وهذا ما يجعل استدامة األغذية والزراعة تتمتع بإمكانات 
كبرية إلعادة إحياء املناظر الطبيعية يف الريف وتحقيق منو شامل للبلدان وإحداث 

تغيري إيجايب عرب خطة التنمية املستدامة لعام 2030.
األمد وما  بقضايا طويلة  التنمية هذه  أجندة  والزراعة  األغذية  وتواجه منظمة 

زالت معلقة مثل القضاء عىل الجوع وانعدام األمن الغذايئ، مبا يف ذلك لدى الفئات 
التحديات  الطبيعية، وغري ذلك من  الحفاظ عىل قاعدة املوارد  أو  األكرث ضعًفا 

بالنظام  املتصلة  املعدية  السمنة واألمراض غري  أو  املناخ  تغري  األخرى مثل  الناشئة 
البلدان عىل مواجهة  الفاو ملساعدة  العامل. وسعيًا من  لها  يتعرض  التي  الغذايئ 

والقضاء عىل  املستدامة  الزراعية  التنمية  التحديات يف مجال  املتزايد من  العدد 
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الهدف 
االسرتاتيجي 

األول
املساهمة يف القضاء 
عىل الجوع وانعدام 
األمن الغذايئ وسوء 

التغذية

الهدف 
االسرتاتيجي 

الثاين
زيادة اإلنتاج من 
الزراعة والحراجة 
ومصائد األسامك 

وجعلها أكرث 
استدامة

الهدف 
االسرتاتيجي 

الثالث
الحد من الفقر يف 

الهدف الريف
االسرتاتيجي 

الرابع
متكني نظم زراعية 

وغذائية أكرث شموال 
وكفاءة

الهدف 
االسرتاتيجي 

الخامس
زيادة قدرة ُسبل 
كسب العيش 
عىل الصمود 

أمام التهديدات 
واألزمات

ليتضمن خمسة  االسرتاتيجي  إطارها   2013 املنظمة يف عام  الفقر، فقد جددت 
رئيسية. اسرتاتيجية  أهداف 

تسعى  التي  الرئيسية  املنظمة  عمل  مجاالت  االسرتاتيجية  األهداف  ومتثل 
تساعد  التغذية  وسوء  الجوع  من  خاٍل  عامٍل  نحو  رؤيتها  لتحقيق  خاللها  من 

الفئات  وخاصة  الجميع،  معيشة  مستويات  تحسني  عىل  والزراعة  األغذية  فيه 
ومن  وبيئيًا.  واجتامعيًا  اقتصاديًا  وشاملة  مستدامة  بطريقة  فقراً،  األكرث 

الطبيعة  مع  يتكيف  مرناً  هيكالً  املنظمة  وضعت  االسرتاتيجية،  أهدافها  خالل 
محور  برتكيز  تقوم  حيث  الحالية،  العاملية  للتحديات  القطاعات  متعددة 

عىل  قدرتها  وتعزيز  جديدة  تآزر  أوجه  وخلق  عملها  مجاالت  وتوسيع  عملها 
خطة  تنفيذ  يف  الوقت  نفس  يف  تساهم  كام  والقطري.  اإلقليمي  الصعيدين 

.2030 لعام  املستدامة  التنمية 

خمسة أهداف كبرية تعكس رؤية أكرث شموالً

التغذية يرتبط  الجوع وكل أشكال سوء  القضاء عىل 
كال  ويتطلب  الفقر،  شأفة  باستئصال  وثيًقا  ارتباطًا 

ومستدامة  شاملة  غذائية  أنظمة  وجود  الهدفني 
وقائية  وجهود  شاملة؛  اجتامعية  حامية  وأنظمة  وبيئًيا؛  واقتصاديًا  اجتامعًيا 

لبناء القدرة عىل الصمود يف وجه أي انتكاسات أو كوارث محتملة. ويأيت كل 
للحكومات وتدخالتها عىل  السياسية  اإلرادة  توفر  بالرضورة من خالل  ذلك 

واألرسة. املجتمع  مستوى 
يف  الرعاة  يعيشها  التي  الحقيقة  مثل  املعقدة  الحقائق  تؤدي  أن  وميكن 
مثل  محددة،  جهود  فيه  تصبح  وضعٍ  إىل  املثال،  سبيل  عىل  اإلفريقي،  القرن 
الحيوانية  األمراض  مكافحة  أو  واملاشية  األغنام  قطعان  صحة  عىل  الحفاظ 
تطوير  أو  الحيوانات  وأعالف  املياه  عىل  للحصول  السبل  توفري  أو  املصدر 

املطاف،  نهاية  يف  منصبة،  الحليب،  لجمع  مراكز  بناء  أو  اللحوم  لتجفيف  طرق 
هذه  وتُعد  نطاقًا.  األوسع  األهداف  عن  نغفل  وقد  امللموسة  نتائجها  عىل 

يحظى  والصحية  التعليمية  الخدمات  عىل  الحصول  لكن  بالطبع  مهمة  القضايا 
أمان  شبكات  إىل  الرعاة  يحتاج  ذلك،  وعالوة عىل  األهمية.  من  القدر  بنفس 

ضامن  مع  النزاعات،  أو  الجفاف  مواجهة  عىل  قدرتهم  لزيادة  اقتصادية 
محدد  دعم  الحصول عىل  أو  األغذية  تخزين  وأنظمة  األسواق  إىل  الوصول 

والشباب. للنساء 
ومع أخذ هذه األهداف يف االعتبار، تكون األهداف االسرتاتيجية الخمسة 

األثر وتقييم  الدعم ورصد  املتسقة يف مجاالت  الربامج  للمنظمة هي أساس 
الفاو من مواءمة  الفنيني يف  املتخصصني  الخمسة  األهداف  النتائج. ومتّكن هذه 

كل  تحقيق  وتقييم مساهمتهم يف  إليها،  التوصل  تم  التي  النتائج  مع  عملهم 
هدف منها ومن ثم تحدد مجاالت الدعم ذات األولوية. ويف ضوء ذلك، بداًل 

الصيد غري  بتقليل  الرتكيز عىل خصائص مجال عمل واحد )هل نحن نقوم  من 

الفاو املتمثلة يف  إّن حتقيق غايات 
القضاء على اجلوع والفقر إمنا هي 

التغيريات  وبفضل  واليوم،  مهمة صعبة. 
أدخلناها على طريقة  اليت  الكربى 
أكثر  الفاو  أصبحت  أعمالنا،  ممارسة 

أنشطتها على مخسة  تقوم  مرونة، حيث 
اسرتاتيجية. أهداف 

األهداف االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة

رؤية جديدة  
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املرشوع؟(، يتم النظر إىل كل مجال من مجاالت العمل من خالل منظور األهداف 
االسرتاتيجية )هل تسهم جهودنا ضد الصيد غري املرشوع يف وجود مصائد أسامك 

أكرث استدامة؟ وهل تساعد يف الحد من الفقر يف املصايد؟ وعالوة عىل ذلك، تسمح 
أجل  بها من  الخاصة  الطريق  للبلدان مبواءمة خططها وخرائط  االسرتاتيجية  األهداف 

تحقيق هذه األهداف ذاتها، كام أنها متهد الطريق نحو عقد رشاكات جديدة مع 
املجاالت  الخاص من خالل تشكيل  املدين والقطاع  اإلمنائية األخرى واملجتمع  الجهات 

الطرفني. كال  فيها مصلحة  تتفق  قد  التي 

كيف ميكن تنفيذ األهداف االسرتاتيجية للمنظمة؟

الربامج يتم  تنفيذ هذه األهداف االسرتاتيجية من خالل 
لديهم  مبا  االسرتاتيجية،  الربامج  ِفرق  تديرها  التي  االسرتاتيجية 
التقنية يف  الُشعب  اتصال من  بنقاط  واملجهزين  من موظفني 

مسؤولية  االسرتاتيجية  الربامج  ِفرق  وتتوىل  اإلقليمية.  مكاتبها  ومن  املنظمة 
االسرتاتيجية، وهذا يصب  األهداف  تحقيق  نحو  املنظمة  إجراءات  وتنسيق  قيادة 

التنمية املستدامة. وإن ما لدى املنظمة املعرفة  يف نهاية املطاف يف صالح أهداف 
بالكامل  املنظمة  الوقت نفسه تدمج  به، ويف  أيًضا كل ما تقوم  الفنية يدعم  والخربة 

وتغري  والتغذية  والحوكمة  الجنسني  بني  املساواة  يف  املتمثلة  الشاملة  موضوعاتها 
املناخ يف جميع جوانب عملها.

املنظمة يف كل  قياس مساهمة  الحكومات عىل  االسرتاتيجي  اإلطار  ويساعد 
العديد من املشاريع والربامج  هدف من األهداف االسرتاتيجية وضامن االتساق عرب 

التنسيق عىل  تعزيز  تم  القطري. وكذلك فقد  املستوى  إنجازها عىل  يتم  التي 
اإلقليمي من  املستوى  الخدمات، وخاصة عىل  الوطني من خالل مقدمي  املستوى 

االسرتاتيجية  للربامج  والهيكلية  املفاهيمية  املرونة  أن   كام  اإلقليمية.  املبادرات  خالل 
العاملية  التحديات  مواجهة  يف  اسرتاتيجيًا  تتموضع  ألن  للمنظمة  كبرية  فرًصا  تتيح 

والناشئة. الحالية 

الكربى وخطة  التحديات  بشأن  املنظمة  عمل 
2030 لعام  املستدامة  التنمية 

إىل أنه تم وضع األهداف االسرتاتيجية قبل خطة بالنظر 
التنمية املستدامة لعام 2030، فقد واءمت املنظمة اآلن 

خارطتي الطريق لقياس مساهمتها يف أهداف التنمية املستدامة 
ومقاصدها. وتأيت األغذية والزراعة يف صميم العديد من أهداف التنمية املستدامة، 

تشاد
عامل يف مزرعة دواجن 

يحمل كرتونًا من 
البيض. وتُعد هذه 
واحدة من العديد 

من مزارع الدواجن 
املشاركة يف مرشوع 

التعاون بني الجنوب 
والجنوب.

©FAO/S. KAMBOU



منظمة األغذية والزراعة التحديات والفرص يف ظل عامل واحد18

رؤية جديدة  



19 منظمة األغذية والزراعة التحديات والفرص يف ظل عامل واحد

الغذائي  األمن  انعدام  مواجهة 
بني  التنسيق  يتطلب  التغذية  وسوء 

التقليدية  الوزارات  يتجاوز  مبا  القطاعات 
والغابات. واملصايد  للزراعة 

باكستان
معسكر إغاثة مقام 

يف مستعمرة السلطان 
للمرشدين داخليا.

©FAO/ASIM HAFEEZ

وبالتايل، يف صميم التحديات الكبرية الحالية واملستقبلية. ويف هذا السياق، فإن 
الفاو، كمنظمة تقنية ذات إطار اسرتاتيجي جديد ومالئم من حيث الوقت، 

أصبحت يف وضع جيد ملواجهة هذه التحديات بطموح وتصميم. 
9.7 مليار شخص بحلول عام 2050  وتشري توقعات النمو السكاين - أكرث من 

- عىل الفور إىل الحاجة إىل مزيد من الغذاء. ومع ذلك، فإن منو إنتاج األغذية 
يعني  العامل، مام  الطبيعية يف  للموارد  بالنسبة  باهظًا  كان مثنه  املاضية  العقود  يف 

أننا سنحتاج إىل إطعام عدد متزايد من السكان مع تقليل األثر عىل املياه أو 
الزراعة ومصايد األسامك والغابات  الغابات. وباختصار، يجب أن تكون  أو  الرتبة 
املهدر منها عىل  تقليص  وبيئيًا – مع  واقتصاديًا  اجتامعيًا   - فاعلية واستدامة  أكرث 
)الهدف  أيًضا  الطبيعية  املوارد  الحفاظ عىل  مع  القيمة،  جميع مستويات سلسلة 

الثاين(. االسرتاتيجي 
التغذية فقط من خالل  الجوع ومستويات سوء  الحد من  وال ميكن تحقيق 

الغذاء. ولكن من الرضوري فهم األسباب والعواقب الجذرية  إنتاج املزيد من 
الكافية  العامة  بالسياسات  الستئصالهام  السياسية  اإلرادة  وربط  منهام  لكل 

أن يكون توفري  األول(. ويجب  )الهدف االسرتاتيجي  املناسبة  الخاصة  واملساهامت 
يتطلب خلق فرص عمل، وشبكات  الذي  األمر  الحصول عليه،  الغذاء متطابًقا مع 
الثالث(، ال  االسرتاتيجي  )الهدف  الفقر  الحد من  النهاية  االجتامعية، ويف  للحامية 
الفقر أو  الفئات ضعًفا مثل األشخاص شديدي  الريفية وبني أشد  املناطق  سيام يف 

الريفي  التحول  ويعد تشجيع  األصلية.  الشعوب  أو  الشباب  أو  الريفيات  النساء 
القوية ملنع  األدوات  املهمشة ودعم متكينها من  املجتمعات  أو  املناطق  وإنعاش 

االجتامعي. التقدم  وتعزيز  الرصاع 
باإلضافة إىل ذلك، نظًرا ألن الزراعة وإنتاج األغذية يشكالن جزًءا من نظام 
الحيازات الصغرية  غذايئ متكامل، فمن الرضوري ضامن إرشاك املزارعني أصحاب 

التي ال متلك أرًضا والبلدان األكرث فقًرا يف  وكذلك املشاريع الصغرية واملتوسطة 
أكرث  إىل نظم زراعية وغذائية  التحول  العاملية. ويتطلب  القيمة واألسواق  سالسل 

2.1 الفصل 
جديد اسرتاتيجي  إطار 
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ال ميكن حتقيق احلد من 
التغذية فقط  اجلوع وسوء 

إنتاج املزيد  عن طريق 
من األغذية. ومن الضروري 
السياسية  اإلرادة  الربط بني 
والسياسات  عليهما  للقضاء 

املناسبة. العامة 

كمبوديا
شبكة  تلقي  امرأة 

صيد من قارب عىل 
نهر تونيل ساب.

©FAO/A.K. KIMOTO

املتاحة والتي  أيًضا تقليل فاقد األغذية واملهدر منها وضامن أن تكون األغذية  كفاءة 
الذين  الحرض  لسكان  البرشي، خاصة  لالستهالك  وآمنة  عليها مغذية  الحصول  ميكن 

الرابع(. االسرتاتيجي  )الهدف  باستمرار  عددهم  يتزايد 
عىل الرغم من كل هذه الجهود، إال أن األمناط املناخية أو الكوارث الطبيعية أو اآلفات 

واألمراض أو النزاعات ميكن أن تؤدي بشكل غري متوقع إىل تعطيل النظم الغذائية ودفع 
السكان الضعفاء إىل دورات من الجوع وسوء التغذية والفقر قد تتفاقم يف أي وقت. ولذلك، 

من الرضوري بناء القدرة عىل الصمود وتعزيز قدرة الحكومات واملجتمعات واألفراد عىل 
التخفيف من املخاطر وتجنب أن تصبح الكوارث املنعزلة أو الظواهر املناخية أزمات طويلة 

األمد أو تحرم املجتمعات املترضرة من سبل كسب عيشها. ومن الرضوري بنفس القدر 
إعادة بناء سبل كسب العيش واستئناف إنتاج األغذية يف أرسع وقت ممكن من خالل 
الربامج املراعية للنـزاعات وتوسيع نطاق نُظُم الحامية االجتامعية مع إعداد استجابات 

شاملة عىل طول الرابط بني العمل اإلنساين واإلمنايئ والسالم )الهدف االسرتاتيجي الخامس(.
د هذا اإلطار االسرتاتيجي، تحت مظلة جميع الربامج  وكمثال عىل ذلك، وحَّ

االسرتاتيجية الخمسة، عمل الُشعب التقنية يف املنظمة واملكاتب اإلقليمية واملكاتب 

رؤية جديدة  
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التقنية  الُشعب  تعمل 
اإلقليمية  واملكاتب 
الفاو  والُقطرية يف 
الربامج  حتت مظلة  مًعا 
اخلمسة. االسرتاتيجية 

موزمبيق
نقص البنية التحتية 

يحد من وصول سكان 
الريف إىل األسواق.

 ©FAO/FILIPE

BRANQUINHO

الُقطرية لدعم إنعاش املناطق الريفية يف كولومبيا وإعادة إدماج املقاتلني السابقني 
خالل مرحلة استقرار البلد.

الرقم  هذا  يستمر   - العامل  سكان  نصف  من  أكرث  فيه  يعيش  الذي  الوقت  ويف 
االسرتاتيجية  الربامج  عرب  املنسق  العمل  أدى  الحرضية،  املناطق  يف   - النمو  يف 
برامج  معالجة  أجل  من  الصلة  ذات  الُشعب  جميع  من  مشرتك  جهد  بذل  إىل 

متزايد  دوًرا  تلعب  أن  املدن  عىل  وسيتعني  الحرضية.  املناطق  يف  الجديدة  األغذية 
الذين  الحرض،  لسكان  والصحية  املستدامة  الغذائية  النظم  ضامن  يف  األهمية 

الربامج  مختلف  بني  املستمر  التعاون  ويهدف  األغذية.  إنتاج  عن  نهائيا  انفصلوا 
والبيئية  واالقتصادية  واالجتامعية  الغذائية  القضايا  معالجة  إىل  االسرتاتيجية 

من  الغذايئ،  للنظام  املختلفة  املكونات  لتعزيز  السعي  عند  شمولية  أكرث  بشكل 
املائدة. إىل  املزرعة 

نقص  مثل  واملعروفة  القدمية  للمشاكل  التصدي  يف  التقدم  تباطأ  حني  ويف 
مليون    820 إىل  الجياع  ارتفع عدد   - األخرية  السنوات  تراجع يف  أو حتى  التغذية 

النقص يف  انتشار  ارتفاع يف  يزال هناك  تظهر. وال  أن هناك قضايا جديدة  إال   –
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ACHIEVEMENTS

Helping lead global responses  

to food crises

Produced each year as a joint effort 

with a wide group of partners, The 

Global Report on Food Crises provides a 

comprehensive picture of the planet's 

most urgent food crises and puts 

humanitarian and development actors 

on the same page when responding to 

crises and building resilience. 

In 2017, the report helped catalyse 

the international community' 

successful pushback against famine 

in South Sudan and efforts to 

prevent it from breaking out in 

north-eastern Nigeria, South Sudan, 

Somalia, and Yemen. In 2018, it 

kept global attention focused on 

the dire situation facing millions 

of Yemenis and informed a large-

scale United Nations response to 

help pastoralists in Africa's Sahel 

region cope with drought. This 

effort evolved further in 2018 

and 2019, via the Global Network 

against Food Crises, with working 

to improve the coordination and 

efficiency of international responses 

to the planet's most pressing food 

insecurity situations.

A new way of working

Leveraging partnerships means 

maximizing impact while addressing 

root causes of crisis at the agriculture 

and food system level. In addition 

to the Global Network, FAO is 

teaming with UN partners to explore 

new approaches to responding to 

protracted crises and breaking the 

cycle of vulnerability. In the past, 

humanitarian efforts focused mainly 

on disaster relief. Now a new paradigm 

has emerged, one that emphasizes 

reducing risks ahead of time and 

supporting risk-informed development 

that enhances resilience to shocks 

and enables swifter, more sustainable 

recoveries. A key innovative area of 

work for FAO includes risk-informed 

and shock-responsive social protection 

to reduce venerability and effectively 

respond to crises.

Sustaining peace

FAO's surveillance and analytical 

capacities feed into regular updates 

to the UN Security Council on 

prevailing food security conditions 

in countries that are on the council's 

agenda, and flag the important role 

that investments in food security and 

agricultural development have to play 

in promoting and sustaining peace. 

This has helped build the evidence 

base on the link between conflict 

and hunger and lent momentum to 

the passage of UN Security Council 

Resolution 2417.

In 2018, we released a Corporate 

Framework to Support Sustainable 

Peace in the Context of Agenda 2030 

to ensure a more systematic 

approach to contributing to 

conflict prevention and sustaining 

peace efforts through its work on 

supporting livelihoods, improving 

natural resource management and 

unlocking economic opportunities.

Early Warning – Early Action (EWEA)

This forecast-based financing initiative 

translates warnings into anticipatory 

actions to reduce the impact of 

disasters and food chain crises. In 

2018, FAO launched 11 new EWEA 

projects in Africa, Asia and the Pacific, 

and Latin America and the Caribbean, 

tackling a range of risks ranging 

from drought to forced migration. 

Post-intervention studies show that 

households involved in the EWEA 

efforts gain from 2.5 to over 7 dollars 

for every dollar invested in early action.

Enhancing pastoral livelihoods

In 2018, FAO produced a major study 

on the challenges facing pastoralists 

in Africa's drylands, the outcomes 

of which are guiding our efforts to 

reduce communities’ vulnerability to 

After declining steadily for over a decade, global hunger is again on 

the rise, driven by conflict, climate-related shocks, natural disasters, 

and economic downturns. Disruptions to the agricultural livelihoods 

on which 2.5 billion people depend not only cause widespread human 

suffering, they contribute to instability and vulnerability and impede 

sustainable development. Boosting the resilience of agricultural 

livelihoods is key to achieving Zero Hunger – it also represents 

an effective pathway for advancing peace, ensuring security, and 

spreading prosperity.

INCREASE THE RESILIENCE 

OF LIVELIHOODS  

ACHIEVEMENTS

Improving agrifood trade and market 

integration in Europe and Central Asia

At the regional level, SP4 

concentrates on improving agrifood 

trade and market integration in 

Europe and Central Asia through 

its Regional Initiative. The main 

objective is to enhance the agrifood 

trade policy environment for small 

and medium sized enterprises 

(SMEs), and to develop capacities 

that would support a better trade 

policy environment for countries 

in the region. Focus araeas include: 

Implementation of trade agreements 

to increase access to new markets; 

Increased capacity to implement 

global food quality standards; and 

Supportive policy environment for 

export diversification. 

In Armenia, Belarus, Republic of 

Moldova and Ukraine, FAO has 

helped to strengthen the capacities 

of national phytosanitary control 

services and partially address the 

threat of pests. Three major results 

have been recorded: 1) use of modern 

technology has led to more efficient 

border inspection and control of pests; 

2) the Commission on Phytosanitary 

Measures (CPM), the governing 

body of the International Plant 

Protection Convention, agreed to 

develop a global system of electronic 

phytosanitary certificates, known as 

ePhyto. This new global electronic 

certification system helped curb the 

spread of plant pests and diseases 

through international trade that is 

more secure and cost-effective; 3) the 

phytosanitary control services of 

these countries are now collaborating 

regularly, sharing best practices.

Partnering with cities to achieve 

sustainable food systems

At the country level, SP4 introduced 

NADHALI (named after its pilot 

cities, Nairobi, Dhaka, and Lima) 

as the first project designed to 

support the New Urban Agenda 

signed in Quito in October 2016. The 

NADHALI objective is to support local 

governments (cities) as they work to 

achieve sustainable food systems in 

their municipalities. Focus areas are 

driven by the municipalities. In Lima, 

Peru, the emphasis is on food waste 

management in urban markets and a 

full food system analysis is being rolled 

out. Nairobi, Kenya is focusing on 

strengthening the city’s food systems 

strategy, improving urban-rural food 

linkages, and supporting food system 

planning. In Dhaka, Bangladesh, 

initial focus is on data collection for a 

comprehensive food system analysis. 

The NADHALI project has been the 

driver for attracting seed funds and 

creating synergies with other FAO 

initiatives. Discussions have been 

initiated with other cities interested in 

taking part in this project. 

City food-waste controls  

in Bangladesh and Peru

FAO has been instrumental 

in improving the capacity of 

smallholders to carry out efficient 

post-harvest handling practices 

in the tomato supply chains 

of Bangladesh. Its efforts have 

resulted in a 98 percent reduction 

in losses during transportation, 

increased producer income, better-

quality tomatoes in markets and 

fewer single-use plastics. In the 

municipality of Lima, Peru, FAO 

has helped to create a Food Liaison 

Advisory Group, which has formed 

a city food-waste taskforce and 

established a composting centre and 

other models for managing biomass 

waste from markets run by the 

municipality. The amount of organic 

waste disposed of in landfill and 

city drainage has been cut. There is 

potential to scale up such schemes 

The operation of agricultural and food systems is key to the 

transition from subsistence to commercially-oriented food 

production, which will underpin rural poverty reduction and 

eradication of hunger. Sustainable food systems can also address 

the burgeoning challenges of malnutrition and obesity, working 

to deliver diets that promote and sustain optimal health for the 

world’s growing population.

The ability to process food and add value, increasing the supply 

of affordable, safe and nutritious food, while reducing losses and 

waste, depends on new energy efficient technologies, on the 

emerging private sector, on investment and trade.

ENABLE INCLUSIVE AND  

EFFICIENT AGRICULTURAL  

AND FOOD SYSTEMS 

ACHIEVEMENTS

Social protection and economic 
inclusion in agriculture
A key step towards rural poverty 
reduction is ensuring that family 
farmers who live in poverty are 
given access to adequate social 
protection. Social Protection allow 
rural communities to achieve food 
security, manage the risks found 
in agricultural activities and invest 
in productive activities. In this 
way, social protection facilitates 
economic inclusion, particularly that 
of the extreme poor and vulnerable. 
Guided by the FAO Social Protection 
Framework, launched in 2015, 
countries are provided with evidence-
based policy support to the scale-up 
of inclusive social protection systems 
that help the rural poor invest in 
their future and cope with risks and 
shocks caused by climate change 
and crises. One example includes 
FAO’s support to the national social 
protection programme in Senegal 
where synergies between with 
productive interventions at scale were 
created to sustain the economic gains 
for social assistance.

Generating jobs for youth to change 
the future of migration
FAO also plays an active role in 
the global debates on migration, 
addressing the adverse drivers of 
migration and its impacts on food 
security, agriculture and rural 
development. FAO helps generate 
alternatives to migration for youth 
by supporting the development of 
rural youth employment. Since 2017, 
FAO has supported approximately 50 
programs on rural youth employment 
in countries including Nigeria, 
Uganda, Senegal and Guatemala.

The 2018 FAO Migration Framework 
guides the Organization in carrying 
out its work on migration at global, 
regional and country levels. Through 
this framework, FAO supports 
Member States in addressing both 
the rural dimensions of migration 
as well as its implications for rural 
populations, including the future of 
agriculture and food systems.

Addressing child labor
Globally, in recent years, the number of 
boys and girls trapped in child labour 

in agriculture has increased from 
59 percent to 70 percent, which 
represent 108 million boys and girls. To 
tackle this challenge, FAO collaborates 
with a wide range of organizations at 
global level, including the members of 
the International Partnership for 
Cooperation on Child Labour in 
Agriculture (ILO, IFAD, IUF and 
IFPRI/CGIAR). FAO works to enhance 
the decisive role of national agricultural 
stakeholders, from extension officers to 
agriculture-related ministries and 
producers’ organizations, to end child 
labour and achieve SDG target 8.7 in 
different countries. 

Empowering the rural poor and 
strengthening their organizations and 
access to resources
FAO promotes access to resources, 
services and markets and enhances 
their political influence through the 
empowerment of people living in 
rural poverty and by strengthening 
rural organizations. The Forest & 
Farm Facility hosted by FAO has 
strengthened nearly 1000 producer 
organizations at regional, national 
and local levels, resulting in changes 
in policies and regulations to assist 
producers. The Dimitra Project in 
2018 highlighted issues such as 
gender and nutrition in Niger and 
120 Dimitra clubs strengthened 
their capacities in participatory 
communication and leadership. 

South-South and Triangular 
Cooperation 
FAO promotes the Knowledge 
Exchange Platforms (KEPs) on rural 
poverty reduction to improve countries’ 
capacities to design and implement 
solutions to reduce rural poverty and 
hunger. Since 2016, the KEPs have 
forged collaboration between China, 
Ghana, Kenya and Senegal.

Despite progress made in reducing poverty, over 2 billion people 
still live in poverty, 736 million of which live in extreme poverty. 
A large majority live in rural areas and depend on agriculture 
for their livelihoods. These communities often lack income to 
buy food and access to resources, services, technologies, markets 
and economic opportunities to exit poverty. FAO supports 
governments in reducing rural poverty through inclusive rural 
transformation with an emphasis on addressing the needs 
of rural women and youth. A multi-dimensional approach is 
needed including increasing agricultural productivity, economic 
diversification, social protection and creating jobs.

REDUCE RURAL POVERTY

ACHIEVEMENTS
Promoting more productive and sustainable agriculture globallyThe vision of FAO for sustainable food and agriculture, enshrined in the 2030 Agenda, requires a radical rethink of the status quo and of current agricultural policies. Farmers, pastoralists, foresters and fisherfolk are encouraged to produce more while using less in an economically, socially and environmentally sustainable way. Integrated approaches, such as agroecology, with the various branches of agriculture are working side-by-side. This will be important for a transformational change.

SP2 supports countries in piloting and scaling-up a broad range of productive and sustainable agricultural practices. These range from farmer-led agro ecological innovations, to the application of solar technologies, from the expansion of rice-fish farming to the adoption of small-scale irrigation technologies. For instance, the Blue Growth Initiative promotes innovation in coastal communities and island nations around the world, implementing novel practices such as using the remains of fish fileted for food to make clothes. 

Institutions and networks in countries are assisted to improve their ability to promote and adopt more integrated 

and cross-sectoral practices, which fosters innovation. Regional networks with a strong focus on climate smart agriculture (CSA), such as the rural climate resilience alliance in Latin America and the Eastern Africa CSA alliance platform, were established or strengthened.

Developing capacity and improving natural resource management at regional level
To ensure women’s access to resources, services, local institutions and decent employment and to achieve sustainable agriculture, FAO promotes gender-sensitive practices in agroecology, biodiversity 

Food and agriculture stand at a crossroads. The productive 
potential of our natural resources base has been damaged 
in many places around the globe, compromising the future 
fertility of the planet. Strategic Programme 2 (SP2) works 
towards building more efficient and equitable agriculture 
and food systems and investing in rural development which 
can accelerate achievement of goals and targets across the 
2030 Agenda. 
This transition to more productive and sustainable production 
systems and practices in agriculture, forestry and fisheries, is 
being mainstreamed through supporting countries to adopt 
a common vision for sustainable food and agriculture, and 
translating it into actions. This vision for sustainable food and 
agriculture sets out five key principles that balance the social, 
economic and environmental dimensions of sustainability.

MAKE AGRICULTURE,  FORESTRY AND FISHERIES  MORE PRODUCTIVE AND  MORE SUSTAINABLE

FIVE KEY PRINCIPLES
Increase productivity, employment and value addition in food systems

Protect and enhance natural resources 

Improve livelihoods and foster inclusive economic growth 

Enhance the resilience of people, communities and ecosystems

Adapt governance to new challenges

1

2
3

4

5ACHIEVEMENTS
Turning political commitment into action

In today’s world, eradicating hunger, 

food insecurity and all forms of 
malnutrition calls not only for 
reduced rural poverty and improved 

resilience of the most vulnerable 
people, but also for efficient food 
systems which are able to deliver 
sufficient and nutritious food for 
everyone. However, to make this 
happen, strong political commitment 

at global, regional and especially 
national levels is necessary. FAO’s Strategic Programme 1 (SP1) 

is aimed at translating such political 

commitment into real impact, 
ensuring that policy actions at all 
levels are targeted at achieving 
Sustainable Development Goal 2 
ending hunger, achieving food 

security and improved nutrition, 
while promoting sustainable 
agriculture. 

SP1 works with governments to 
identify their priorities and needs and 

provide the needed evidence base 
and analysis for decisions. Drawing 
on FAO’s expertise and experiences 
across its network of member states, 
the Programme is able to support 
decision-makers in transforming legal, 

policy and institutional frameworks 
while making them more conducive 
to food security and nutrition. Thanks 

to the Programme’s support, 35 
countries between 2014 and 2018 
have stated their commitment to 
achieving SDG2 by introducing bills 
aimed at improving food security and 

nutrition. Of these, several countries, 
such as Costa Rica, Cabo Verde, the 
Dominican Republic, El Salvador, 
Nepal, Malawi, Mozambique, 
Paraguay and, have integrated the 

Right to Food as a constitutional 
principle. In many parts of the world, 
at both the national and regional level, 

politically neutral parliamentary fronts 

and alliances against hunger have 
helped pass legislation specifically 
aimed at eradicating hunger, food 
insecurity and malnutrition, by 
supporting the design and the 
implementation of policies and 
programmes on family farming, public 

food procurement or school feeding. Working together towards  Zero HungerIn order to effectively address the 
complex causes and cross-sectoral 
nature of hunger and malnutrition, 
broad, multidisciplinary 
partnerships are needed. To this 
end, SP1 has fostered strategic 
partnerships with regional entities 
and economic commissions in 
various parts of the world. In Latin America, together with the 

Community of Latin American and 
Caribbean States (CELAC), SP1 
supports the Hunger-Free Initiative 
through the formulation of CELAC’s 

Food Security and Nutrition Plan. 
In Africa, a partnership with the 
Economic Community of West 
African States (ECOWAS) has 
helped to develop a regional strategy 

on fisheries and aquaculture in West 

African countries, while continued 
partnership with the African Union 
ensures nutrition considerations are 

at the heart of national agriculture 
investment plans. 

In Europe, the EU and FAO have 
partnered through the FIRST Policy 
Assistance Facility to strengthen 

After decades of steady advances in the global fight against 

hunger, food insecurity and malnutrition, we are now 

witnessing a reversal of the progress made: in the last two 

years, the number of undernourished people has increased to 

821 million, taking us back to the figures registered a decade 

ago. Climate change, a surge in the number and complexity 

of conflicts in African and Near East nations, and economic 

slowdowns are the main reasons behind the increase.

Meanwhile, other forms of malnutrition are also on the 

rise: overweight and obesity affect almost four out of ten 

adults, leading to a significant surge in diet related non-

communicable diseases (NCDs) in both the developed and 

developing world. At the same time, 1.5 billion people are 

affected by one or more forms of micronutrient deficiency. 

HELP ELIMINATE HUNGER AND 
MALNUTRITION

t  تسـلط سلسـلة النرشات التالية الضوء عىل العمل الجاري يف إطار
الربامج االسـرتاتيجية للفاو. وتسـاعد ِفرق الربامج االسرتاتيجية، 
سـواء يف املقر الرئييس للمنظمـة أو يف مكاتبها اإلقليمية، عىل 
تحقيق كل هدف من األهداف االسـرتاتيجية الخمسـة، والتي 

تتامىش أيًضا مع خطة التنمية املسـتدامة لعام 2030.

تهدف الفاو إىل 
معاجلة القضايا 

الغذائية واالجتماعية 
واالقتصادية والبيئية 
بطريقة أكثر شمولية 

عند السعي إىل تعزيز 
املكونات اخملتلفة 
للنظام الغذائي.

نام فييت 
بيطريون يقومون 
بإعطاء اللقاحات 

املجانية للدجاج ملنع 
 H5N1 تفيش فريوس

املسبب ألنفلونزا 
الطيور مرة أخرى، 

يف واحدة من نقاط 
التطعيم العديدة 

التي أنشأتها الحكومة 
الفيتنامية.

 ©FAO/HOANG DINH
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املعدية  غري  واألمراض  السمنة  معدالت  فإن  وكذلك  الدقيقة  املغذيات 
واألوعية  القلب  وأحداث  والرسطان  السكري  )مرض  الغذايئ  بالنظام  املتصلة 
البالغني  من  مليون   672 من  أكرث  )يعاين  تزايًدا  تشهد  ذلك(  إىل  وما  الدموية 

النامية.  أو  املتقدمة  البلدان  يف  سواء  العامل(،  أنحاء  جميع  يف  السمنة  من 
الفاو  فإن  القضايا،  هذه  يف  حاساًم  دوًرا  تلعب  الغذائية  الُنظم  ألن  ونظًرا 
والتي  املجاالت،  تلك  يف  أكرب  دور  لعب  البلدان عىل  مساعدة  تعمل عىل 

املنظمة  زادت  ذلك،  إىل  باإلضافة  الصحي.  القطاع  عىل  تقليديًا  تقترص 
تغري  آثار  مع  والغذائية  الزراعية  النظم  تكيف  تعزيز  عىل  تركيزها  من 

قطاعات  من  وغريها  الحراجة  وقطاع  الزراعي  القطاع  متَّكن  بطريقة  املناخ 
تخفيف  من  اإلنتاج(  بعد  ما  أنشطة  من  بذلك  يتصل  )وما  األرايض  استخدام 

الحراري. االحتباس  غازات  انبعاثات 
ويف نفس الوقت  هناك أيًضا أدلة متزايدة تدعم فكرة أن تفاقم تغري 

املناخ أو عدم تراجع الجوع أو زيادة السمنة تشرتك جميعها يف العديد 
من نفس األسباب الجذرية. وعىل وجه الخصوص، محدودية الوصول إىل 
الحرضية  النظم  أو  النقل  نظم  أو  الغذائية  والنظم  االجتامعية  الخدمات 

رؤية جديدة  
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جمهورية 
الكونغو 

الديموقراطية
يقيس الباحثون شجرة يف 

غابة يوكو.

 ©FAO/GIULIO

NAPOLITANO

عندما تأسست منظمة األمم املتحدة 
لألغذية والزراعة )الفاو( يف عام 1945، يف 

من  الثانية، جعلت  العاملية  الحرب  أعقاب 
)ال  ز"  العوَّ من  "التحرر  الرئيسية  مهامها 
وتلبية  املدقع(  والفقر  الجوع  سيام من 
تكفل  كرمية  لحياة  العادية  االحتياجات 

العقود  بالنفس. ويف  الذات والثقة  احرتام 
املنظمة بشكل  ركَّزت  تلت ذلك،  التي 
أسايس عىل دعم إنتاج األغذية وعىل 
والتنمية  املصاحبة  التقنية  االبتكارات 
الزراعية مام أدى إىل الحد من الجوع 

املجاعة. وفرتات حدوث 

وتواجه منظمة األغذية والزراعة اليوم خطة 
عام 2030 بقضايا طويلة األمد وما زالت 
معلقة، مثل القضاء عىل الجوع وانعدام 

األمن الغذايئ، والحفاظ عىل قاعدة املوارد 
الطبيعية وغريها من التحديات الناشئة مثل 
تغري املناخ، والسمنة واألمراض غري املُعدية 

املرتبطة بالنظام الغذايئ.

إىل  للمنظمة  التقليدي  الهيكل  مييل 
الهياكل  من  لنظرياته  مشابًها  يكون  أن 
الُقطرية، أي وزارات الزراعة. ومن ثم 
للتصدي  مختلفة  ُشعب  إنشاء  تم  فقد 

املحددة، وهذه  التحديات  من  ملجموعة 
النبايت  اإلنتاج  الحيوان،  الشعب هي: صحة 
األسامك  مصايد  سياسات  النباتات،  ووقاية 

ومواردها، وما إىل ذلك. ونظًرا ألن هذه 
اتصال حكومية  نقاط  منها  - ولكل  الشعب 

خاصة بها – كانت متيل إىل تحديد 
ما  غالبًا  املنظمة  كان عمل  فقد  أولوياتها، 

أماكن مستقلة. يؤدى يف 

وإذ تبني املنظمة عىل فرضية أن 
والزراعة  باألغذية  املتعلقة  التحديات 

وعابرة  التخصصات  متعددة  تحديات  هي 
التي يف عام 2015  للحدود )نفس الفرضية 

وخطة  املستدامة  التنمية  أهداف  ستلهم 

مت يف عام 2013  عام 2030(، فقد قدَّ
يشمل  الذي  الجديد  االسرتاتيجي  إطارها 

اسرتاتيجية. أهداف  خمسة 

بالحاجة إىل  الجديد  يقر هذا اإلطار 
التحديات  ملواجهة  متكامل  نهج  اتباع 
التغلب  إىل  ويهدف  والناشئة  الحالية 

للتآزر بني  أوجه  التقسيم وإيجاد  عىل 
املنظمة، مع  الفنية يف  اإلدارات  مختلف 

النهج عىل  االزدواجية. ويعلو هذا  تجنب 
االفرتاضات بأن قضايا مثل أن دور الرعاة 

الحفاظ  األفريقي مقصور عىل  القرن  يف 
النحو،  عىل صحة قطعانهم، وعىل هذا 

بطريقة  الحصول  يحتاجون سوى  ال  فإنهم 
الحيوانية. وهذا،  املاء واألعالف  أفضل عىل 

الحصول عىل  لكن  أمر مهم،  بالطبع، 
القدر  نفس  له  الصحية  والخدمات  التعليم 

من األهمية كذلك. وعالوة عىل ذلك، 
اقتصادية  أمان  إىل شبكات  الرعاة  يحتاج 

الجفاف أو  القدرة عىل مواجهة  لزيادة 
النزاعات، مع ضامن الوصول إىل األسواق 
الحصول عىل  أو  وأنظمة تخزين األغذية 

والشباب. للنساء  محدد  دعم 

يف  املتمثلة  مهمتها  يف  تقدم  ولتحقيق 
وانعدام  للجوع  الجذرية  األسباب  استئصال 

الفاو  تعمل  التغذية،  الغذايئ وسوء  األمن 
عىل نحو شامل مع الوزارات واإلدارات 
واملحلية،  الريفية  التنمية  عن  املسؤولة 

والعاملة،  والصحة،  االجتامعية،  والشؤون 
واملالية.  والتجارة،  والبيئة، 

االسرتاتيجية، طورت  أهدافها  ومن خالل 
الطبيعة  مع  يتكيف  مرنًا  هيكاًل  الفاو 
التحديات  لهذه  القطاعات  املتعددة 

بتوسيع  وقامت  عملها  ركّزت  وقد  العاملية. 
تآزر جديدة  مجاالت عملها وخلق أوجه 
املستويني  وقدرتها عىل  وجودها  وتعزيز 

والُقطري. اإلقليمي 

التنوع  اإلنصاف، وتهدد  أو  الصحة  تتجاوز قضايا  والتي  النمو  نحو  املوجهة 
هناك  املثال،  سبيل  فعىل  الجديدة.  العلوم  تتجاهل  ما  وغالبًا  البيولوجي، 

الدقيق  العضوي  اإليكولوجي  النظام   - امليكروبيوم  تأثري  أن  أدلة متزايدة عىل 
املركب للمياه أو الرتبة أو األجسام البرشية - عىل الغذاء والزراعة والتوازن 

عنه. التغافل  املمكن  من  يعد  مل  للكوكب  الطبيعي 
ويف هذا املجال ويف املجاالت األخرى، تواصل الفاو مواكبة آخر التطورات 

الطرق  االبتكار يف  مزيًدا من  والتي ستتطلب  والتكنولوجيا،  العلوم  يف مجال 
الخاص. وتتطور  والقطاع  األكادميية  األوساط  املنظمة مع  بها  تعمل  التي 

املنظمة عىل ضامن  فائقة، وتعمل  والغذايئ برسعة  الزراعي  اإلنتاج  تقنيات 
واالقتصادية  البيئية  اآلثار  وتقييم  توقع  عىل  والتكنولوجية  البحثية  قدرتها 

االصطناعي،  والذكاء  الرقمي  االبتكار  يتطلب  التقدم. وسوف  لهذا  واالجتامعية 
الغذايئ، بذل  الزراعي  القطاع  التكنولوجية األخرى يف  التطورات  إىل جانب 
املواجهة يف  باملستجدات وعىل خط  املنظمة عىل علم  يُبقي  جهد مستمر 

وتعزيز  التغذية  أشكال سوء  القضاء عىل جميع  املتمثلة يف  للتحديات  التصدي 
املواجهة. والقدرة عىل  والكفاءة  والشمول  االستدامة 

تاريخ اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة

2.1 الفصل 
جديد اسرتاتيجي  إطار 
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اهلدف االسرتاتيجي األول: املساعدة 
يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن 

الغذائي وسوء التغذية

الجوع، بعد  التقدم املطرد يف مجال مكافحة  انقضاء عقود من 
شهدنا مؤخًرا حدوث بعض الرتاجع، مام أعادنا إىل األرقام 

التقديرات إىل أن  الزمن، حيث تشري  املسجلة قبل عقد من 
املناخ  الجوع. وتُعد تقلبات  820 مليون شخص يعانون من  هناك حوايل 
واالنكامش  االقتصادي  والتباطؤ  وتعقيدها  النزاعات  عدد  وتزايد  القصوى  وحاالته 
الوقت  ارتفاع نسب الجوع. ويف  التي أدت  الرئيسية  العوامل  االقتصادي هي من 

يعاين حوايل  ارتفاًعا مستمًرا، حيث  التغذية تشهد  أخرى لسوء  أشكال  نفسه، هناك 
أربعة من كل عرشة بالغني يف جميع أنحاء العامل من زيادة الوزن أو السمنة، وهو 

العاملني  الغذايئ يف  بالنظام  املتصلة  املعدية  بارتفاع يف األمراض غري  يرتبط  اتجاه 
النقص يف  املتقدم والنامي. ويف الوقت نفسه، يعاين أكرث من ملياري شخص من 

الدقيقة. املغذيات  مختلف 
اإلنتاجية،  زيادة يف  إىل حدوث  الزراعة  االستثامرات يف مجال  أدت  ولقد 
بأكرث  زاد  الذي  السكان  لعدد  لألغذية  العاملي  اإلنتاج  مواكبة  يضمن  ما  وهو 

القوي  السيايس  االلتزام  من  الرغم  ذلك، عىل  ومع   .1970 عام  منذ  الضعف  من 
أحدث  تُظهر  الكايف،  الغذاء  يف  الحق  فرد  لكل  بأن  البلدان  اعرتاف  وتزايد 

مكافحة  يف  كامل  بشكل  فعالة  تكن  مل  والسياسات  االستثامرات  أن  اإلحصاءات 
إليها  الوصول  يتم  مل  السكانية  املجموعات  بعض  وأن  التغذية  وسوء  الجوع 

مكلفة  املتحدة  لألمم  تابعة  متخصصة  وكالة  وبصفتها  الجهود.  هذه  خالل  من 
الحكومات  مع  يف رشاكات  الفاو  تعمل  املسعى،  هذا  يف  البلدان  مبساعدة 

ويتعلق  والوطنية.  واإلقليمية  العاملية  املستويات  عىل  األخرى  اإلمنائية  والجهات 
مواتية  ظروف  بتوفري  املنظمة  تقدمه  الذي  للدعم  الرئيسية  األنواع  أحد 

بهدف  البلدان  قدرات  وتعزيز  املؤسسات  يخص  وفيام  السياسات  مجال  يف 
عىل  والقضاء  ملموسة  إجراءات  إىل  السياسية  التزاماتها  ترجمة  عىل  مساعدتها 

التغذية. وسوء  الغذايئ  األمن  وانعدام  الجوع 
األبعاد يف  الجوع وضع إجراءات سياسية متعددة  القضاء عىل  ويتطلب 

املتطلبات من زيادة  التي تعيشها كل بلد ميكن أن ترتاوح  الظروف  النهج. وحسب 
اإلنتاجية الزراعية والوصول إىل األسواق إىل االستثامر يف الزراعة األرسية، ومصايد 

الطبيعية،  واملوارد  األرايض  والِحراجة، وتعزيز حوكمة حيازة  الصغرية  األسامك 
املساواة  عدم  أوجه  ومعالجة  للتغذية،  املراعية  االجتامعية  الحامية  آليات  وتعزيز 
واالستثامر  والتغذية،  الغذايئ  لألمن  والتنسيق  الرصد  آليات  وتحسني  الجنسني،  بني 

التعليم، والصحة واملياه والرصف الصحي، أو كل ما سبق. يف 

الرامية  أعضاءها يف جهودهم  للفاو  األول  االسرتاتيجي  الربنامج  ويدعم 
الغذاء عايل الجودة، وخاصة من  الناس بانتظام عىل ما يكفي من  لضامن حصول 
القطاعات،  متعددة  استثامر  واسرتاتيجيات وخطط  وبرامج  خالل وضع سياسات 

إىل  الوصول  الشاملة، وتحسني  والتغذية  الغذايئ  األمن  آليات حوكمة  وتعزيز 
الحكومات  أفضل، وتعزيز قدرات  قرارات  اتخاذ  والبيانات من أجل  املعلومات 

الجوع. القضاء عىل  تنفيذ سياسات  عىل 

منذ إنشائه يف عام 2015، ساعد مرفق املساعدة يف 
مجال السياسات التابع ملنظمة األغذية والزراعة/االتحاد 

األورويب البلدان األوىل يف تهيئة الظروف املواتية ليك 
تتمكن االستثامرات التي تقوم بها الحكومات والجهات 

املانحة والقطاع الخاص من إحداث تأثري يف مجاالت 
األمن الغذايئ والتغذية والزراعة املستدامة.

ويعود الفضل بذلك إىل ما ميلكه املرفق من شبكة من 
املسؤولني عن السياسات الذين يعملون يف الوزارات 
أو املؤسسات الوطنية ذات الصلة لدى أكرث من 30 

دولة. ويف املقام األول، يقوم املرفق بدور الوسيط 
بني أولئك الذين يريدون التغيري )الحكومات( وأولئك 

املستعدين لدعم تلك الجهود باالستثامرات )مثل 
االتحاد األورويب( وأولئك الذين ميكنهم تقديم خرباتهم 

ومساعدتهم التقنية )مثل الفاو(.

ولقد دعم املرفق بلدانًا مثل النيجر يف وضع خطط 
لالستثامر الزراعي تتامىش مع ميزانية الوزارات 

املعنية لضامن إحراز تقدم مطرد نحو تحقيق األمن 
الغذايئ والتغذية. وساعد املرفق أيًضا الحكومات 

يف منطقة الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
)إيكواس( يف مراجعة سياسات واحتياجات قطاع 

مصايد األسامك )مع الرتكيز بشكل خاص عىل 
املبادالت بني املصايد التجارية الهادفة إىل التصدير 

ومصائد األسامك الصغرية( وكذلك التحديات والفرص 
املتعلقة بتطوير أنشطة تربية األحياء املائية يف 

املنطقة. ويف ميامنار، ساعد املرفق الحكومة عىل 
ربط الزراعة املراعية للتغذية بقضايا حيازة األرايض. 
وتدعم العديد من التغيريات القانونية حاليًا تنويع 

املحاصيل وتشجع املزارعني والجهات الفاعلة األخرى 
عىل االستثامر يف أنشطة زراعية مختلفة، بدًءا 

من الفواكه والخرضوات إىل تربية األحياء املائية. 
ويجمع املرفق بني جهود الحكومات وأولوياتها وما 
يقدمه االتحاد األورويب من متويل ودعم والخربات 

التي تتمتع بها الفاو، ومن خالل ذلك متكن من 
تقديم مساهمة كبرية بالفعل. ميثل املرفق 0.1 يف 

املائة فقط من موارد االتحاد األورويب لألمن الغذايئ 
والتغذية، وبذلك فإنه يضيف قيمة إىل أكرث من 4 

مليارات يورو من االستثامرات.

 أوال، املرفق الجديد للمساعدة 
يف مجال السياسات

رؤية جديدة  
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اهلدف االسرتاتيجي الثاين: جعل 
الزراعة والغابات ومصايد األسماك 

أكثر استدامة

تقدماً هائالً عىل صعيد لقد  األخرية،  العقود  العامل، يف  شهد 
إىل  السكان  عدد  الرسيعة يف  الزيادة  وكانت  الزراعية.  التنمية 

زيادة  الدافعة وراء ما حدث من  القوة  الزراعة هي  تكثيف  جانب 
تعزيز  ثالثة أضعاف. ولقد ساهمت يف  يزيد عن  الغذائية مبا  اإلمدادات  رسيعة يف 
األسمدة  استخدام  زيادة  ذلك  مبا يف  العوامل  من  متنوعة  األغذية مجموعة  إنتاج 

الحيوانية،  والسالالت  املحاصيل  من  جديدة  وأنواع  والعقاقري  واملبيدات  واملياه 
. املبتكرة  الزراعية  واملامرسات 

والبيئة.  املجتمع  كبرية عىل  آثار  أيًضا  التقدم  رافق هذا  فقد  ذلك،  ومع 
األنهار  من  العديد  وصارت  للمحيطات  مفرط  استغالل  اآلن  هناك  وأصبح 

من  الكثري  وفقدت  الرتبة  وتدهورت  الكيميائية.  باملواد  ملوثة  والبحار  والبحريات 
املرتفعة  املستويات  أن  حني  يف  والبيئة،  اإلنسان  تدمر صحة  فاملبيدات  خصوبتها. 

املدخالت  الكثيفة  الزراعة  عن  الناتجة  الحراري  االحتباس  غازات  النبعاثات 
نتيجة  الزراعية هي  أنظمتنا  إن  القول،  وموجز  املناخي.  التغري  من خطر  تزيد 

الطبيعية. مواردنا  أهدرت  التي  املستدامة  غري  الزراعية  للمامرسات 
نُظم زراعية وغذائية  بناء  أن  إىل  أدلة دامغة تشري  فإن هناك  وبناء عليه، 

إىل اإلرساع يف  يؤدي  أن  الريفية ميكن  التنمية  وإنصافًا واالستثامر يف  فاعلية  أكرث 
.2030 عام  املستدامة يف خطة  التنمية  وغايات  أهداف  تحقيق 

الجهود  بذل  إىل  الجميع  للفاو  الثاين  االسرتاتيجي  الربنامج  ويدعو 
الجهود  هذه  ولكن  املستدامة،  الزراعي  اإلنتاج  نظم  صوب  للتحرك  الرامية 
التنمية  فإن  وكذلك  الطبيعية.  مواردنا  حامية  مجرد  من  أكرث  هو  ما  تستلزم 

اتساق  وتستوجب  القطاعات  بني  والتآزر  التكامل  تتطلب  املستدامة  الزراعية 
واملجتمع  الخاص  القطاع  ذلك  يف  مبا  املصلحة،  أصحاب  جميع  مع  السياسات 

من  ترتاوح  شاملة  أطر  ذات  عملية  إنها  والبحثية.  األكادميية  واملؤسسات  املدين 
واملساءلة  الرشاكات  تطوير  إىل  التمويلية  والجوانب  والحوكمة  التقنية  الجوانب 

املستويات. مختلف  عىل 
املتمثل يف تحويل   2030 للمساهمة يف هدف خطة عام  الفاو  ويف سعي 
أحد"  إهامل  "عدم  مع  املستدامة  التنمية  مسار  إىل  واالقتصادات  املجتمعات 
والزراعة  لألغذية  مشرتكة  رؤية  املنظمة  وضعت  الهام،  التحول  هذا  وتحقيق 

األبعاد  بني  التوازن  تحقق  رئيسية  مبادئ  خمسة  عىل  القامئة  املستدامة 
السياسات  لوضع  أساًسا  وتوفر  لالستدامة  والبيئية  واالقتصادية  االجتامعية 

املتوافقة. والحوافز  واللوائح  واالسرتاتيجيات 

تتميز استدامة األغذية والزراعة بإمكانات كبرية 
إلعادة إحياء املناظر الطبيعية يف الريف وتحقيق 

منو شامل للبلدان وإحداث تغيري إيجايب عرب 
خطة عام 2030، لكن هذا التحول لن يحدث من 
تلقاء نفسه. فتعميم استدامة األغذية والزراعة يف 
االسرتاتيجيات وخطط العمل اإلمنائية عىل الصعيد 

الوطني يتطلب إعداد عملية وهيكل مؤسيس فعال. 
ومن الجوانب الرئيسية إلحداث التغيري الرضوري 

والتحويل االستثامر يف الريف ووجود تعاونيات 
أفضل للمزارعني والرشاكات العامة واملناقشات 

بشأن السياسيات التي ميكن املشاركة فيها والتنسيق 
األفضل بني الوزارات، وكل ذلك مع الرتكيز عىل 
الناس وسبل عيشهم وعىل البيئة،. ويف حني أن 

املسار أدناه ال يُقصد به أن يكون معياًرا إال أنه يقدم 
لصناع القرار طريًقا واحًدا ممكًنا نحو تنفيذ أهداف 

التنمية املستدامة. 

تعميم االستدامة يف مجال 
األغذية والزراعة

من  املزيد  تحقيق  أجل  من  للعمل  البلدان  الفاو  تدعم  تحديداً،  أكرث  نحو  وعىل 
االستدامة يف مجال األغذية والزراعة من خالل ما ييل:

دعم املنتجني يف تبني مامرسات أكرث ابتكاًرا وإنتاجية واستدامة وقدرة عىل التكيف 	�
مع تغري املناخ، والتي تزيد اإلنتاجية والقدرة عىل التكيف مع تغري املناخ، مع 

الحفاظ عىل املوارد الطبيعية.
تشجيع االنتقال إىل سياسات زراعية وآليات حوكمة مستدامة وقادرة عىل التكيف 	�

مع تغري املناخ من خالل سياسات واسرتاتيجيات وبرامج استثامر أفضل والحوار بني 
القطاعات، وذلك من أجل تعزيز دور الزراعة والغابات ومصايد األسامك يف تحقيق 

املستدامة. الوطنية  التنمية 
جمع وتبادل املعارف الالزمة لدعم التحول إىل الزراعة املنتجة واملستدامة والقادرة 	�

عىل التكيف مع تغري املناخ وتعزيز قدرة املؤسسات عىل جمع البيانات وتحليلها 
وتقديم األدلة التخاذ قرارات مبنية عىل معلومات جيدة.

تعزيز القدرات الوطنية عىل تنفيذ الصكوك الدولية التي تعزز الزراعة املنتجة 	�
واملستدامة ووضع أطر جديدة لتحفيز االنتقال.

2.1 الفصل 
جديد اسرتاتيجي  إطار 
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البرشية ال  التنمية  العقبات يف طريق  أكرب  إحدى  ميثل  الفقر  يزال 
الريفية  املناطق  يف  العامل  فقراء  معظم  ويعيش  االقتصادي،  والنمو 
الحد من  ومن ثم فإن  الغذايئ.  الجوع وانعدام األمن  التي تعاين من 

التقدم  من  الرغم  الفاو. وعىل  مهمة  لتحقيق  أمًرا رضوريًا  يُعد  الريفي  الفقر يف 
 700 العقود املاضية، فام زال هناك أكرث من  الفقراء يف  املحَرز يف الحد من عدد 

املائة(  80 يف  )حوايل  ويعيش معظمهم  مدقع  فقر  يعيشون يف  مليون شخص 
ما  وغالباً  عيشهم.  وسائل كسب  الزراعة يف  ويعتمدون عىل  الريفية  املناطق  يف 

والخدمات  املوارد  إىل  الوصول  محدودية  بسبب  مقيدة  الفقرية  املجتمعات  تكون 
الزراعية  إنتاجيتها  يقلل  الذي  األمر  االقتصادية،  والفرص  واألسواق  والتقنيات 

الريفية. املناطق  يف  الزراعة  من  ودخلها 
الناس  يعانيه  ما  بالقضاء عىل  املتحدة  األمم  يف  األعضاء  البلدان  التزمت  ولقد 

برنامجها  2030. ومن خالل  املدقع والجوع يف كل مكان بحلول عام  الفقر  من 
عن  الفقر  من  الحد  أهداف  تحقيق  عىل  البلدان  الفاو  تساعد  الثالث،  االسرتاتيجي 

وأكرث  الفقراء  ملصالح  مراعاة  أكرث  املستمرة  الريفي  التحول  عمليات  جعل  طريق 
أنها  للفاو  األخرى  األنشطة  أحد. ومن بني  للتأكد من عدم إهامل  شموالً، وذلك 

الفقراء  ملصالح  مراعية  وبرامج  واسرتاتيجيات  سياسات  صياغة  يف  الحكومات  تدعم 
الوصول  تحسني  عىل  البلدان  الفاو  تساعد  كام  واملستدامة؛  الشاملة  الزراعة  تشجع 

الطبيعية  املوارد  إىل  الوصول  عىل  وكذلك  واألسواق  والخدمات  التكنولوجيات  إىل 
وتعزيز  الريف  فقراء  أيًضا عىل متكني  الفاو  وتعمل  نحو مستدام؛  وإدارتها عىل 

الريفية. املؤسسات 
االستثامر يف مجال  يحد  الخصوص،  الدخل عىل وجه  املنخفضة  البلدان  ويف 

أنه  األخرى، حيث  القطاعات  االستثامر يف  أكرث من  مبارش  الفقر بشكل  الزراعة من 
والعاملة، وهي  األرايض  من  لالستفادة  مبارشة  األكرث  السبيل  الريف  لسكان  يوفر 
االنخراط  إىل  يحتاجون  ما  غالباً  الفقراء  ونظًرا ألن  ذلك،  ومع  الرئيسية.  أصولهم 

للتحول  رؤية  يتطلب  الريف  يف  الفقر  من  الحد  فإن  متعددة،  اقتصادية  أنشطة  يف 
وميّكن  الوظائف  يوفر  أن  االقتصادي ميكن  التنويع  من  دربًا  يشمل  الذي  الريفي 

وخارجها. الزراعة  يف  العاملني  الناس 
نهًجا  تقرتح  فإنها  الفقرية،  الريفية  األرس  من  املتنوع  للطيف  الفاو  من  إدراكًا 
يعانون  الذين  وأولئك  الريف  فقراء  ملساعدة  متباينة  اسرتاتيجيات  يتضمن  واسًعا 

والوصول  أعىل  وإنتاجية  أفضل  إىل وضع عمل  االنتقال  املدقع عىل  الفقر  من 
متعدد  النهج  هذا  ويهدف  عيشهم.  سبل  من خالل  الئقة  معيشية  مستويات  إىل 

واليومية  والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  التحديات  مواجهة  إىل  القطاعات 
ييل: ما  الفقراء من خالل  الريف  لها سكان  يتعرض  التي 

زيادة الوصول إىل املوارد الطبيعية وغريها من األصول؛ وضامن وجود نظم داعمة 	�
لإلرشاد واملعلومات لتحسني دخلهم وقدرتهم عىل إدارة املخاطر؛ وربط الزراعة 
صغرية النطاق باألسواق والنظم الغذائية، مع ضامن تحقيق األمن الغذايئ أيًضا.

حشد االستثامرات إليجاد فرص عمل الئقة لفقراء الريف وكذلك املؤسسات 	�
اإلنتاجية يف مجال الزراعة ويف االقتصاد غري الزراعي.

بناء نُظم للحامية االجتامعية والتوسع يف تلك الُنظم.	�
من 	� لالستفادة  ومنظامتهم  الريف  فقراء  ومتكني  املحلية  الحكومات  تقوية 

التنمية. عملية 

تعزيز استخدام تحليل الفقر يف قطاعي 
األغذية والزراعة

تعزز الفاو قدرة البلدان عىل استخدام البيانات 
واالستفادة من املبادرات البحثية الحالية يف وضع 
السياسات. ويف أمريكا الالتينية، أطلقت املنظمة 
تحالًفا إقليميًا للخرباء من أجل القضاء عىل الفقر 

يف الريف، وأعدت املنظمة أول برنامج إقليمي رائد 
بشأن الفقر يف الريف. كام تدعم املنظمة البلدان، 

بنام واملغرب عىل سبيل املثال، لتعزيز قدراتها عىل 
استخدام تحليل الفقر يف صياغة اسرتاتيجيات متعددة 
القطاعات للحد من الفقر يف املناطق الريفية، وتعزيز 

التنسيق من خالل رؤية مشرتكة للتنمية.

وقامت الفاو، بالتعاون مع الصندوق الدويل للتنمية 
الزراعية والبنك الدويل، بتطوير نظام معلومات عن 

سبل العيش يف الريف لتزويد صانعي السياسات 
باألدلة الالزمة لصياغة سياسات متباينة بصورة 

أكرث فاعلية ورصد املؤرشات املتعلقة بهديّف التنمية 
املستدامة األول والثاين. وستدعم هذه املبادرة جهود 
البلدان الرامية لفهم تحديات الفقر يف الريف بشكل 

أفضل وكذلك تعزيز وسائل قياس الفقر وتقييامته.

ولقد عملت املنظمة، منذ عام 2017، مع البنك 
الدويل والصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف مبادرة 

مشرتكة لرتكيز البحوث واالستثامرات يف مجال 
التنمية الزراعية والريفية عىل تحقيق هديّف التنمية 
املستدامة األول والثاين. وتهدف املبادرة إىل تعزيز 

وزيادة وضع وأهمية البحوث والبيانات لدعم 
االستثامرات التي تراعي مصالح الفقراء يف مجال 

الزراعة واملناطق الريفية داخل الوكاالت الرشيكة، 
وكذلك بني صانعي السياسات واملجتمع املدين 

والقطاع الخاص.

اهلدف االسرتاتيجي 
الثالث: احلد من الفقر 

يف الريف

رؤية جديدة  
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اهلدف االسرتاتيجي 
الرابع: متكني نظم زراعية 

وغذائية شاملة وفعالة

تغريات كبرية. تشهد  العامل  والغذائية يف  الزراعية  النظم 
الرسيع وتغري  الحرضي  العوملة والتوسع  ناحية، أدت  فمن 
الزراعة.  إيجاد فرص لصالح قطاع  إىل  املستهلكني  أولويات 

التغذية وزيادة قضايا  ناحية أخرى، ساهمت نظم األغذية املصنعة يف سوء  ومن 
للحدود وسوء  العابرة  والنباتية  الحيوانية  األمراض  األغذية وتفيش  حوادث سالمة 

امليكروبات،  الذي يؤدي إىل مقاومة مضادات  امليكروبات  استخدام مضادات 
البيئة  فاقد األغذية وهدرها بدرجة كبرية وتدهور  ارتفاع مستويات  وكذلك يف 

املناخ. وتغري 
تقليديًا فرص أقل  التي لديها  وباإلضافة إىل ذلك، تواجه رشائح املجتمع 

النساء والشباب وفقراء الحرض  املال، أي  التعليم واملوارد ورأس  للحصول عىل 
القيمة  أمام املشاركة يف سالسل  والريف والشعوب األصلية وصغار املالك، عوائق 

الزراعية  واملرشوعات  والصيادون  والرعاة  املزارعني  ويعتمد صغار  الحديثة. 
امتداد  املهيمنة عىل  الفاعلة  الجهات  متزايًدا عىل  اعتامًدا  واملتوسطة  الصغرية 

التي قد تكون أطرافًا صغرية  الدول األكرث فقراً،  القيمة. وكذلك تتعرض  سالسل 
الجديدة يف السوق. الفرص  العاملية، إىل خطر االستبعاد من  السوق  نسبيًا يف 

العامل  القيمة املضافة يف  الزراعية ذات  تجري حوايل ثالثة أرباع األنشطة 
القيمة يف  املنتجات عالية  املتزايد عىل  الطلب  أن  النامية، مام يعني  البلدان  يف 

اقتصادي  منو  لتحقيق  النامية  للبلدان  فرصة  يوفر  واملحلية  الدولية  األغذية  أسواق 
النظم  تُعد  ترابطًا متزايًدا،  الذي يشهد  وإيجاد فرص عمل مربحة. ويف عاملنا 

الواردة  األهداف  تحقيق  للبلدان يف  بالنسبة  بالغة  أهمية  ذات  والغذائية  الزراعية 
التغذية  الجوع وتحسني  للقضاء عىل   2030 لعام  املستدامة  التنمية  يف خطة 

املناخية  الصدمات  القدرة عىل مواجهة  الريف وزيادة  الفقر يف  والحد من 
الوصول  القدرات يف  البلدان إىل املساعدة وبناء  واالقتصادية. ومع ذلك، تحتاج 

األغذية. الدولية لسالمة  باملعايري  والوفاء  الدولية  األسواق  إىل 
النامية يف  البلدان  الفاو  تساعد  الرابع،  االسرتاتيجي  برنامجها  ومن خالل 

الفاو  تكفل  املثال،  األغذية. وعىل سبيل  وإنفاذ مواصفات سالمة وصحة  تطبيق 
الدستور  األغذية والزراعة وهيئة  أعضاء نشطني يف منظمة  الحكومات  أن تكون 
تطبيق  البلدان عىل  قدرات  ببناء  وتقوم  العاملية  الصحة  ملنظمة  التابعة  الغذايئ 

الالزمة  باإلجراءات  الوفاء  املامرسات، وكذلك عىل  التوجيهية ومدونات  الخطوط 
املتعلقة  القضايا  الحوار بشأن  بتيسري  الفاو  قيام  للوصول إىل األسواق. وإىل جانب 

السوق  بيانات  وتصدر  املناسبة،  التجارية  السياسات  أيًضا يف صياغة  تساعد  فإنها  التجارية،  باالتفاقات 
والسوق. التجارة  يف  املتبعة  للسياسات  كأساس  الدولية 

تلبية االحتياجات  وتعد زيادة االستثامرات هي األساس إلنتاج منتجات ذات جودة أفضل تضمن 
االستثامرات  بتصميم  القيام  البلدان عىل  الفاو قدرات  أعىل. وتطور  أسعار  املنتجني عىل  الغذائية وحصول 

املساعدة  أيًضا  املنظمة  تقدم  وتنفيذها. عالوة عىل ذلك،  لها  والتخطيط  والخاص  العام  القطاعني  مع 
االقتصادات  املنتجني والبلدان ذات  األغذية والزراعة من خالل إرشاك صغار  أنظمة  لتعزيز شمولية 
الكبار، وتشجيع مشاركة  باملشرتين  التي تربط صغار املالك  السوق  الصغريٍة. ومن خالل دعم مناذج 

للسامح  الجنوب  بلدان  بني  فيام  التعاون  القيمة، وتشجيع  العليا عىل طول سلسلة  املستويات  النساء يف 
إىل تطوير سالسل  املنظمة  تهدف  أخرى،  أنشطة  الناجحة لآلخرين. ومن بني  التجارب  بالتعلم من  للبلدان 

وفعالة. شاملة  قيمة 

نهج منظمة األغذية والزراعة 3 ت ومجاالت الدعم 
الشاملة بجدول أعامل األغذية يف املناطق الحرضية

2.1 الفصل 
جديد اسرتاتيجي  إطار 
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اهلدف االسرتاتيجي اخلامس: 
زيادة قدرة سبل املعيشة على 

مواجهة التهديدات واألزمات

يف يف  يعتمدون  الذين  األشخاص  ماليني  يواجه  عام،  كل 
املحاصيل  واستهالك  وتجارة  إنتاج  عىل  معيشتهم  سبل 

املوارد  من  وغريها  والغابات  واألسامك  واملاشية 
واألزمات  الكوارث  تلك  تقع  أن  وميكن  وأزمات.  كوارث  الطبيعية 

أو   - العنيفة  السياسية  االنقالبات  أو  الزالزل  مثل   - مفاجئ  بشكل 
والجفاف. الفيضان  دورات  مثل  ببطء،  تتكشف 

تصبح  فأكرث،  أكرث  والكوارث  األزمات  وتأثري  ازدياد حجم  ومع 
تحمل  عىل  قدرة  أقل  النامية  البلدان  يف  والحكومات  واملجتمعات  األرس 
يجعلها  مام  معها،  والتكيف  منها  والتعايف  والكوارث  األزمات  هذه  آثار 

الصدمات  من  مجموعة  وبوسع  املستقبل.  يف  للصدمات  عرضة  أكرث 
النطاق  واسعة  إنسانية  معاناة  يف  يتسبب  أن  املزمنة  والضغوط  الحادة 

القضاء  مجال  يف  املحرز  التقدم  يهدد  وأن  هائلة  اقتصادية  وخسائر 
دوامة هبوط  إىل حدوث  تؤدي  إنها  التغذية.  الجوع وسوء  عىل 

نهاية  العوز، ويف  إىل حد  االنحدار  إىل  الفقرية  األرس  يدفع  مفرغة، مام 
الثمن. باهظة  اإلنسانية  املساعدات  عىل  االعتامد  إىل  تضطرهم  املطاف 

مواجهة  يف  الصمود  عىل  الزراعية  املعيشة  سبل  قدرة  بناء  إن 
الرصاعات  من  الحد  يف  الزراعة  دور  وتعزيز  واألزمات  التهديدات 
املستدامة  التنمية  لتحقيق  أساسيان  أمران  السالم  عىل  والحفاظ 

بعدم  املستدامة  التنمية  أهداف  بتعهد  للوفاء  قوية  وسيلة  ويوفران 
عىل  قادرة  والغذائية  الزراعية  النظم  تكون  أن  ويجب  أحد.  إهامل 

لألجيال  الغذاء  توفري  أجل  من  لها  ومراعية  املخاطر  مع  التكيف 
واإلمنائية  اإلنسانية  اإلجراءات  بني  الجمع  خالل  ومن  والقادمة.  الحالية 

تسعى   - السالم  عىل  الحفاظ  يف  املساهمة  عىل  املتعمد  الرتكيز  مع   -
األزمات  من  للمترضرين  العاجلة  االحتياجات  تلبية  إىل  جاهدة  الفاو 

الضعف  ونقاط  للجوع  الجذرية  األسباب  معالجة  نفسه  الوقت  ويف 
ونُظم  املحلية  العيش  سبل  لتناسب  مصممة  جديدة  فرص  إيجاد  وإىل 

الزراعية. األغذية 
برنامج  بتطوير  للفاو  الخامس  االسرتاتيجي  الربنامج  قام 

املخاطر  عن  معلومات  عىل  مبنية  نظم  لتعزيز  الصمود  عىل  قادر 
البعض،  بعضها  يعزز  مجاالت  أربعة  أساس  عىل  للصدمات  ومستجيبة 

التايل: النحو  عىل 

تدعيم الحوكمة فيام يتعلق مبواجهة مخاطر األزمات والكوارث 	�
لوضع سياسات متكينية وهياكل مؤسسية تقلل من مستويات 

الخطر املتزايدة واملتعددة التي تؤثر عىل قطاع الزراعة.
رصد مخاطر األزمات والكوارث من أجل االستعداد لهذه 	�

الصدمات والحد من تأثريها.
وبعد 	� وأثناء  قبل  املخاطر  من  للحد  مامرسات  تطبيق 

الطوارئ. حاالت 
االستجابة لحاالت الطوارئ وإعادة تأهيل سبل العيش 	�

الزراعية لضامن أال يصبح الناس معدمني ويعتمدون عىل 
الدولية املساعدة 

 الشبكة العاملية 
ملكافحة األزمات الغذائية

إن الرصاع وتقلب املناخ واألحوال املناخية 
القصوى واالنكامش االقتصادي جميعها عوامل 

الحاد  التغذية  الجوع وسوء  تفاقم من حدة 
واملزمن. وإذا أردنا تحقيق عامل خال من الجوع، 
االحتياجات  تلبية  نفسه  الوقت  يف  علينا  فيجب 
الهشاشة  مواطن  معالجة  مع  العاجلة  اإلنسانية 

اإلنسانية  التدخالت  الكامنة من خالل مزيج من 
االستقرار والسالم  التي تهدف إىل تحقيق  وتلك 

ملكافحة  العاملية  الشبكة  إنشاء  وتم  والتنمية. 
الغذائية من ِقبل االتحاد األورويب  األزمات 
األغذية  وبرنامج  والزراعة  األغذية  ومنظمة 
القمة اإلنسانية  العاملي يف عام 2016 خالل 

ملكافحة  برتكيا،  إسطنبول  يف  املنعقدة  العاملية 
اإلنسانية  املنظورات  من  الغذائية  األزمات 

وتُقر  الجذرية.  أسبابها  ومعالجة  واإلمنائية 

منع  الزراعية يف  الغذائية  النظم  مبركزية  الشبكة 

وتعزيز  آثارها  وتخفيف حدة  الغذائية  األزمات 

االسرتجاع وإعادة اإلعامر. كام تُقر بالحاجة إىل 

املعقدة  بالدوافع  يتعلق  فيام  اإلجراءات  تنسيق 

وانعدام  الرصاعات  مثل  للضعف،  املسببة  األخرى 

الشبكة  وتعد  والدميوغرافيا.  املناخ  وتغري  األمن 

بني  التنسيق  تعزيز  إىل  يهدف  عامليًا  تعاونًا 

والتحليالت،  البيانات  وتبادل  املصلحة،  أصحاب 

إىل  املستند  والرتويج  املبتكرة  الُنهج  وتحديد 

الغذايئ والتغذوي  األدلة من أجل تحقيق األمن 

الغذائية. األزمات  لخطر  املعرضة  السياقات  يف 

املصدر: شبكة معلومات األمن الغذايئ. عام 2019. التقرير العاملي عن األزمات الغذائية.

رؤية جديدة  



29 منظمة األغذية والزراعة التحديات والفرص يف ظل عامل واحد

اتباع لضامن 
قوي  نهج 

وعميل 
جميع  يف  النتائج  عىل  مبني 

الفاو  عىل  يجب  أعاملها، 
القدرة  لديها  أن  من  التأكد 
والنزاهة  الداخلية  التقنية 

ومن  املتوقعة.  النتائج  لتحقيق 
دمج  االسرتاتيجي  اإلطار  يضمن  ثم، 
املتعددة  والقضايا  التقنية  القدرات 

األهداف  تحقيق  يف  القطاعات 
مجاالت  دمج  يتم  كام  االسرتاتيجية. 
التالية  القطاعات  املتعددة  العمل 
املنظمة  عمل  طريقة  يف  بالكامل 
من خالل ُخطط عمل األهداف 

االسرتاتيجية.

لجنسني ا
الزراعي من ضعف  القطاع  يعاين 

األداء يف العديد من البلدان 
إىل  ويرجع ذلك جزئيًا  النامية، 
أن هناك ميل إىل حرمان املرأة 

والحصول  األرايض  ملكية  من 
الزراعية  االئتامن واملدخالت  عىل 

املنتجة والوصول إىل األسواق 
املوارد والخدمات األخرى.  وكذلك 
الجنسني  بني  الفجوة  وتعوق هذه 

املجتمعات  وتُكلف  التنمية  تحقيق 
الزراعي  الفاقد يف اإلنتاج  من حيث 

والنمو  والتغذية  الغذايئ  واألمن 
العمود  النساء  وتشكل  االقتصادي. 

الريفية،  لالقتصادات  الفقري 
وعامالت  كمزارعات  تعملن  حيث 

وتعمل  مشاريع.  وصاحبات 
الرشكاء عىل  مع  بالتعاون  املنظمة 
القامئة عىل أساس  الحواجز  إزالة 

البلدان يف وضع  الجنس ودعم 
وريفية  زراعية  إمنائية  سياسات 

املرأة  زيادة مشاركة  بهدف  منصفة 
بينها  الفجوة  وتضييق  ومتكينها 

الرجل. وبني 

لحوكمة ا
تشري الحوكمة إىل القواعد والسياسات 

والعمليات التي من خاللها تعرب 
الجهات الفاعلة العامة والخاصة عن 

مصالحها وتتخذ القرارات وتنفذها 
وتراقبها وتقوم بإنفاذها. وتواجه 
عمليات التنمية، التي تؤثر عىل 

األمن الغذايئ والتغذية وسبل 
املعيشة وإدارة واستخدام املوارد 
بشكل مستدام، تحديات متزايدة 

التعقيد يف الحوكمة. وملواجهة 
هذه التحديات، يتعني عىل أصحاب 
املصلحة التوصل إىل تفاهم مشرتك 

وزيادة الحوار داخل القطاعات 
وفيام بينها. ويتطلب تحقيق التقدم 
إرشاك أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك 

القطاع الخاص واملجتمع املدين 
واملؤسسات األكادميية والبحثية، 

وإقامة رشاكات عىل مختلف 
املستويات. ويعزز موضوع الفاو 

املتعدد القطاعات بشأن الحوكمة 
فعالية مساعدتنا يف مجال السياسات 

ويتصدى بشكل أفضل للتحديات 
املعقدة التي تواجه تحقيق أهدافنا 
االسرتاتيجية يف جميع جوانب عملنا.

املناخ تغري 
لن يكون هناك عامل خاِل من الجوع 

بدون تضافر الجهود العاملي لالستجابة 
لألمناط املناخية املتغرية. وتدعم 

املنظمة البلدان يف مواجهة هذا 
التحدي من خالل تبني تنمية 

زراعية أكرث إنتاجية واستدامة وقدرة 
عىل التكيف مع تغري املناخ. وسيتأثر 

كل من الفقر والصحة واستخدام 
املياه والتنوع البيولوجي بتغري 

املناخ. وتعد التنمية الزراعية املنتجة 
واملستدامة والقادرة عىل التكيف 
مع تغري املناخ من بني أكرث الطرق 

فعالية للتصدي لهذه التحديات 
املرتابطة والتخفيف من حدتها. 

وباعتباره جانبًا متعدد القطاعات 
لعمل املنظمة، يجري تعميم تغري 

املناخ من خالل إطارنا االسرتاتيجي. 
وتدرس جميع الربامج االسرتاتيجية 

للمنظمة كيفية تأثري تغري املناخ عىل 
أهدافها األساسية وما يجب عليها 

فعله لدعم الدول األعضاء لتتمكن 
من االستجابة بفعالية.

ية لتغذ ا
يف نوفمرب/ترشين الثاين 2014، اعتمد 

قادة العامل إعالن روما عن التغذية 
وإطار العمل يف املؤمتر الدويل الثاين 
املعني بالتغذية، مام يعزز التزامهم 

بالقضاء عىل جميع أشكال سوء 
التغذية بحلول عام 2030. وسعيًا من 

الفاو للوفاء بهذه االلتزامات، تعمل 
املنظمة من أجل النظم الغذائية 
املراعية للتغذية التي تقدم نُظم 

تغذية صحية للجميع عىل مدار العام. 
ويتطلب هذا النهج اتخاذ إجراءات 

عىل كل مستوى من مستويات النظام 
الغذايئ - بدًءا من توفري املدخالت 

ومرورًا باإلنتاج وإدارة ما بعد الحصاد 
والتجهيز وتجارة التجزئة ووصوالً إىل 
االستهالك - وتتخلل هذه اإلجراءات 
جميع الربامج االسرتاتيجية للمنظمة. 

ويشجع عملنا اإلنتاج املستدام لألغذية 
الغنية باملغذيات مع حامية التنوع 

البيولوجي لصالح استهالك أكرث تنوًعا 
لألغذية، ويعزز تطوير سالسل قيمة 

مراعية للتغذية والتجارة والحامية 
الفعالة للمستهلك ويسعى إىل ضامن 

حصول الرشائح األكرث فقرًا عىل األغذية 
الصحية والتغذية الجيدة حتى يف 

أوقات األزمات.

املواضيع املتعددة 
القطاعات الواردة يف 

اإلطار االسرتاتيجي للفاو

2.1 الفصل 
جديد اسرتاتيجي  إطار 
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خماطر التغري املناخي  4 7 
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الجهود بينام  بفضل  األخرية  العقود  يف  العاملي  الجوع  انخفض 

شهدت  الدولية،  واملنظامت  البلدان  بذلتها  التي  املشرتكة 

للقلق.  مثريًا  معاكًسا  اتجاًها  املاضية  القليلة  السنوات 

الذين  أولئك  أي  التغذية،  سوء  من  يعانون  الذين  األشخاص  عدد  ارتفع  فقد 

مليون شخص يف   820 إىل حوايل  األغذية،  من  املزمن  الحرمان  يواجهون 

)واحد من  العامل  املائة من سكان  11 يف  ما ميثل حوايل  األخرية وهو  السنوات 

أشخاص(. تسعة  كل 

التي  الجوع إىل مستوياته  الجوع، عاد  وبعد تراجع طويل يف مستويات 

سادت منذ عقد مىض. وتُعزى هذه الزيادة األخرية يف نسب الجوع إىل حد كبري 

الظواهر  التي مزقتها الرصاعات، وإىل  إىل استمرار عدم االستقرار يف املناطق 

االقتصادي  التباطؤ  العامل، وإىل  العديد من مناطق  التي رضبت  الضارة  املناخية 

الذي أثر عىل البيئات األكرث سلمية وأدى إىل تفاقم وضع األمن الغذايئ.

كازاخستان
عائلة تتناول وجبة معا 
بالقرب من جالل آباد 

أوباست.

©FAO/SERGEY KOZMIN

الفصل 1.2

إنهاء اجلوع وسوء التغذية وضمان 
وصول اجلميع إىل الغذاء 
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1.2 الفصل 
إنهاء اجلوع وســوء التغذيــة وضمان وصول اجلميع إىل الغذاء 
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ترتاوح حاالت انعدام األمن الغذائي بني 
القلق من نفاد الغذاء وبني اخنفاض 
كمية  وقلة  الغذائية  الوجبات  جودة 

األموال  نقص  بسبب  املستهلكة  الطعام 
أو نقص املوارد األخرى.

الذهاب إىل ما هو أبعد من الجوع: انعدام 
التغذية بسوء  الغذايئ وعالقته  األمن 

إطار الهدف الثاين لخطة التنمية املستدامة لعام 2030، يف 
واملعروفة أيضا باسم هدف القضاء عىل الجوع، التزم العامل 

بالقضاء عىل الجوع وضامن حصول الجميع عىل غذاء آمن وكاف 

ومغذي. وعىل هذا النحو، استلزم الهدف الثاين من أهداف التنمية املستدامة 

إعادة التفكري يف املفهوم األشمل للقضاء عىل الجوع، ملواءمته مع مجموعة 

معقدة من التحديات املتعلقة باألغذية التي يواجهها عاملنا اآلن. ويعد تجاوز 

الجوع رضوريًا يف سياق تتواجد فيه أشكال متعددة من سوء التغذية - من 

نقص املغذيات الدقيقة إىل التقزم والهزال والسمنة - يف البلدان الفقرية 

والغنية عىل حد سواء وغالبًا ما توجد داخل البلدان واألرس وحتى بني األفراد.

وال يكفي الوفاء مبتطلبات استهالك الطاقة الغذائية )التي يشري إليها 

مؤرش منظمة األغذية والزراعة: معدل انتشار حاالت نقص التغذية( إلثبات 

التقدم الذي تم احرازه يف تحقيق الهدف الثاين من أهداف التنمية املستدامة. 

وقد يضطر األشخاص الذين يستهلكون ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجاتهم 

من الطاقة إىل خفض جودة و/ أو كمية الطعام ويواجهوا حالة من عدم اليقني 

بشأن قدرتهم عىل الحصول عىل الغذاء، وكل ذلك ميكن أن يكون له عواقب 

وخيمة عىل الصحة العقلية والبدنية. وهناك حاجة للذهاب ملا هو أبعد من 

الجوع، ألن الهدف الثاين من أهداف التنمية املستدامة يتجاوز ذلك بكثري.

إن انعدام األمن الغذايئ، الذي يتسم بنقص الوصول املؤكد إىل الغذاء 

الكايف، يتجاوز الجوع ليشمل تجارب تتوافق مع مستويات مختلفة من الشدة، 

ترتاوح بني ظروف معتدلة نسبيًا، مثل مواجهة القلق بشأن نفاد الطعام، وبني 

ظروف أشد، مثل البقاء ملدة يوم )أيام( دون تناول الطعام.

وألن انعدام األمن الغذايئ يعد أحد األسباب العديدة لسوء الحالة الغذائية، 

فإنه يسهم يف سوء التغذية عرب مسارات متعددة. وعىل سبيل املثال، يسهم 

ضعف إمكانية الحصول عىل الغذاء وخاصة الغذاء الصحي يف نقص التغذية 

وكذلك زيادة الوزن والسمنة. ويزيد انعدام األمن الغذايئ من خطر انخفاض 

الوزن عند الوالدة وتقزم األطفال وحدوث فقر الدم لدى النساء يف سن اإلنجاب، 

ومع ذلك فهو يرتبط أيًضا بزيادة الوزن عند الفتيات يف سن الدراسة والسمنة 

بني النساء، خاصة يف البلدان ذات الدخل العايل املتوسط واملرتفع.

وهناك عدة تفسريات للتعايش الذي يبدو متناقًضا بني انعدام األمن 

الغذايئ والسمنة. فعندما تكون هناك موارد محدودة، غالبًا ما يضطر الناس 

إىل تناول أطعمة منخفضة التكلفة وذات فوائد صحية أقل وأكرث كثافة 

من حيث الطاقة، مام قد يؤدي إىل زيادة الوزن والسمنة. وتسهم األطعمة 

امليسورة التكلفة والجاهزة واألطعمة فائقة التجهيز والتي تحتوي عىل 

ماليني البرش

هدف القضاء 
عىل الجوع

عدد من يعانون من 
نقص التغذية

في ارتفاع منذ 
عام 2014

عدد من يعانون من نقص 
التغذية يف العامل

املصدر: منظمة األغذية والزراعة. عام 2018. حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل.
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نسبة عالية من الدهون والسكر وامللح، باإلضافة إىل هجر الوجبات التقليدية واستبدالها 

باألطعمة الرسيعة، يف توضيح العالقة بني انعدام األمن الغذايئ وزيادة الوزن والسمنة.

وميكن أن تؤدي الفرتات الدورية من انعدام األمن الغذايئ والحرمان من الطعام أيًضا 

إىل اضطرابات يف األكل وحدوث ردود فعل أيضية مرتبطة بالتوتر. وميكن أن يزيد ذلك من 

خطر اإلصابة بالسمنة واألمراض املزمنة غري املعدية مثل: الرسطان والسكر وارتفاع ضغط 

الدم وأمراض القلب. باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يؤدي حرمان األم والرضيع / الطفل من 

الطعام إىل "تطبع أييض" يف الجنني ويف مرحلة الطفولة املبكرة، مام يزيد من خطر اإلصابة 

بالسمنة واألمراض غري املعدية املرتبطة بالنظام الغذايئ يف وقت الحق من الحياة.

االتجاهات العاملية لسوء التغذية

أرشنا بالفعل، يرتاوح سوء التغذية بني نقص التغذية )الهزال، التقزم أو كام 
نقص الوزن( وحتى فرط الوزن والسمنة ونقص املغذيات الدقيقة. وميثل التقزم 

)انخفاض الطول بالنسبة للعمر( عند األطفال دون سن الخامسة نتيجة ال 

ميكن عالجها إىل حد كبري بسبب عدم كفاية التغذية وحدوث نوبات مرض متكررة. وتشري 

البيانات الحديثة إىل تراجع معدالت التقزم، ومع ذلك تظل األرقام مرتفعة. وعىل الصعيد 

العاملي، يعاين ما يقرب من 151 مليون طفل دون سن الخامسة )أكرث من 22 يف املائة( من 

التقزم، خاصة ألن التقزم قبل سن الثانية ميكن أن يؤدي إىل نتائج إدراكية وتعليمية سيئة، 

باإلضافة إىل زيادة خطر اإلصابة بالسمنة واألمراض غري املعدية يف وقت الحق يف الحياة. 

وباإلضافة إىل ذلك، ال يزال الهزال )انخفاض الوزن مقابل الطول( يؤثر عىل 7.5 يف املائة 

من األطفال دون سن الخامسة يف جميع أنحاء العامل، مام يعرضهم ملعدالت أعىل من خطر 

الوفاة.

وتكشف التقديرات الحديثة أن أكرث من ملياري شخص يعانون من نقص يف نوع واحد 

عىل األقل من املغذيات الدقيقة )الفيتامينات واملعادن(. وغالبًا ما يسمى ذلك »الجوع 

الخفي« بسبب النقص املتكرر للعالمات املرئية، إال أن العواقب خطرية. تصيب األنيميا عىل 

سبيل املثال أكرث من 613 مليون امرأة يف سن اإلنجاب يف جميع أنحاء العامل وتسهم بشكل 

كبري يف وفاة األمهات، ومع ذلك ميكن أن تصيب األنيميا النساء الاليئ يظهرن بصحة جيدة 

أو حتى يعانون من زيادة الوزن. ويتزايد معدل انتشار األنيميا بني النساء يف سن اإلنجاب 

ببطء ولكن بثبات، حيث عانت واحدة من بني كل ثالث نساء يف عام 2016 من األنيميا. 

وبالرغم من اختالف أسباب اإلصابة باألنيميا، تشري التقديرات إىل أن نصف حاالت األنيميا 

تنتج عن نقص الحديد، وفيتامني ب 12 و/ أو حمض الفوليك.

وباملثل، استمرت معدالت البدانة يف االرتفاع، حيث يعاين أكرث من شخص بالغ 

من بني كل مثانية أشخاص، أو 672 مليون شخص، من السمنة. تزيد السمنة من خطر 

اإلصابة بالعديد من األمراض غري املعدية، مبا يف ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية 

والسكري وأمراض املفاصل التنكسية وبعض أشكال الرسطان. وتعترب هذه الحاالت مكلفة، 

فيام يتعلق بالرفاه الفردي، ونفقات الرعاية الصحية، وفقدان الدخل والكسب املحتمل، 

وانخفاض إنتاجية العمل.

انعدام األمن 
الغذايئ املعتدل

انعدام األمن 
الغذايئ الحاد

الجوع وانعدام األمن 
الغذايئ وسوء التغذية

الجوع هو إحساس جسدي غري مريح أو 	�
مؤمل بسبب عدم كفاية استهالك الطاقة 

الغذائية. وتستخدم منظمة األغذية 
والزراعة لعقود مؤرش انتشار نقص 

التغذية لتقدير مدى "الجوع" يف العامل، 
وبالتايل ميكن اإلشارة إىل "الجوع" أيضا 

عىل أنه نقص تغذية مزمن.

يحدث انعدام األمن الغذايئ عندما 	�
يفتقر الناس إىل إمكانية الوصول 

اآلمن إىل كميات كافية من الغذاء 

اآلمن واملغذي من أجل النمو 
والتطور الطبيعي ومامرسة حياة 

نشطة وصحية.

سوء التغذية هو حالة فسيولوجية 	�
غري طبيعية ناتجة عن االستهالك 

غري الكايف أو غري املتوازن أو املفرط 
للمغذيات الكبرية و/ أو املغذيات 

الدقيقة. ويشمل سوء التغذية نقص 
التغذية وزيادة الوزن وكذلك نقص 

الدقيقة. املغذيات 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة. 2018. حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل.

انعدام األمن الغذايئ عىل امتداد 
استمرارية الحدة

قلق حول كيفية
شراء الطعام

تقليل الجودة
والتنوع

خفض الكميات، عدم 
تناول بعض الوجبات

الشعور بالجوع ولكن 
عدم تناول الطعام، 

أو عدم تناول الطعام 
ليوم كامل بسبب نقص 
األموال أو نقص الموارد 

األخرى املصدر: منظمة األغذية والزراعة. 2013. مقياس تجربة انعدام األمن الغذايئ: 
تطوير معيار عاملي لرصد الجوع يف جميع أنحاء العامل
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االتحاد 
الروسي

بائع يعزف عىل آلة 
البالاليكا ويعمل يف جناح 

يف سوق مزارعي الفكاالفكا، 
خارج موسكو.

©FAO/ JAMES HILL

ومتثل  العامل،  مناطق  االزدياد يف جميع  يف  آخذة  والسمنة  الوزن  زيادة 

السمنة  نسبة  زادت  فقد  كبري.  قلق  مصدر  هي  بها  تتزايد  التي  الرسعة 

الذين  فقط هم  البالغني  ليس  و2014.   1984 عامي  بني  الضعف  من  بأكرث 

زيادة  من  سنوات  أعامرهم عن خمس  تقل  مليون طفل   38 عاين  يتأثرون؛ 

8 ماليني منذ عام  بزيادة قدرها   - العامل  2017 عىل مستوى  الوزن يف عام 

السياسات، سيزداد  إذا مل يحدث تحول كبري يف  أنه  إىل  الخرباء  2000. ويشري 

 2030 عام  بحلول  والسمنة  الوزن  زيادة  من  يعانون  الذين  األشخاص  عدد 

3.28 مليار.  2005 إىل  1.33 مليار يف عام  من 

العامل  ثلث سكان  يقرب من  ما  املشكلة عىل  آخر، ستؤثر هذه  مبعنى 

عن  الصادر   2016 لعام  االسترشاف  تقرير  لتقديرات  وفًقا  السنة،  لتلك  املتوقع 

تأيت  أين  من  ولكن  للتغذية.   الغذاء  ونظم  بالزراعة  املعني  العاملي  الفريق 

ويعتمد  للغاية  معقد  التفسري  الوزن؟  وزيادة  السمنة  انتشار  يف  الزيادة  هذه 

متعددة. وأسباب  عوامل  عىل 

الغذايئ التحول 

العقود األخرية تحوالً يف األمناط الغذائية يف جميع شهدت 
أنحاء العامل. وكان التحرض الرسيع، وعوملة سالسل الغذاء 
والثقافات الغذائية واألسواق االستهالكية، إىل جانب ارتفاع 

الدخل ال سيام يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، هي العوامل املحركة الرئيسية 

لحدوث هذا التغيري.

يف أجزاء معينة من العامل، أدت ارتفاع الدخل إىل زيادة الطلب عىل األطعمة 

الغنية باملغذيات وزيادة استهالكها مثل: الفواكه والخرضوات والحبوب الكاملة 

واملأكوالت البحرية. ومع ذلك، يف أجزاء أخرى كثرية من العامل - وخاصة يف السياقات 

الحرضية، أدت الزيادة يف الدخل إىل جانب قلة الوقت املتاح إلعداد وجبات الطعام 

العائلية، إىل اعتامد املستهلكني تدريجياً عىل محالت السوبر ماركت ومنافذ الوجبات 

الرسيعة وبائعي األغذية يف الشوارع واملطاعم الرسيعة. وقد ساهم هذا يف زيادة 
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والتقدم  املعدالت احلضرية  يؤدي تسارع 
الطلب على  زيادة  إىل  التكنولوجي 

تنخفض  واليت  التصنيع،  عالية  األغذية 
الفيتامينات  من  الكثري  نسبة  فيها 

واملعادن، وتكون أرخص من األطعمة 
باملغذيات. الغنية 

استهالك األطعمة واملرشوبات الرخيصة عالية التجهيز، والتي غالبًا ما تكون غنية بالدهون 

والسكريات و/ أو امللح وفقرية يف الفيتامينات واألمالح املعدنية.

ومن أجل تلبية احتياجات سكان املدن، تعمل صناعة األغذية عىل الرتويج لهذا النوع 

من األغذية عىل نطاق واسع، من خالل التأثري بشكل كبري عىل النظم الغذائية وخيارات 

املستهلكني. أدى التقدم التكنولوجي وتحرير السوق إىل توافر األغذية املصنعة فائقة 

التجهيز بسهولة أكرب وبأسعار أرخص يف كثري من األحيان من األطعمة الغنية باملغذيات. 

ويعد هذا التحول نحو استهالك األطعمة الجاهزة ذات التغذية املنخفضة أحد السامت 

املميزة للتحول التغذوي العاملي، الذي يجلب معه تحوالً يف أمناط األمراض املرتبطة 

باألنظمة الغذائية. 

والتغذية التجارة 

التجارة الدولية أداة مهمة وأساسية يف جهودنا للقضاء عىل تعترب 
الجوع وسوء التغذية بأشكاله املختلفة، وذلك من خالل السامح 
لألغذية باالنتقال من املناطق التي بها فائض إىل تلك التي بها عجز 

واملساهمة يف توفريها وبأسعار معقولة للناس. يف الوقت نفسه، ميكن أن تساهم يف تنويع 

النظم الغذائية، عىل سبيل املثال عن طريق إتاحة بعض الفواكه والخرضوات يف البلدان 

التي ال ميكن أن تنمو فيها، أو ال ميكن زراعتها فيها إال بتكاليف أعىل بكثري مبا يف ذلك 

التأثري عىل البيئة. ومع ذلك، ميكن أن تؤدي التجارة أيًضا إىل زيادة توافر األغذية فائقة 

التجهيز التي تُعد غري صحية.

ولقد أدت العوملة، وارتفاع الدخول، والتوسع الحرضي وأساليب الحياة املتغرية 

جميعها إىل زيادة الطلب عىل األغذية فائقة التجهيز وسهلة التحضري. وتشري الدراسات إىل 

أن تحرير التجارة واالستثامر، من بني عوامل أخرى، أدى إىل زيادة الواردات واالستهالك 

من اللحوم الدهنية والزيوت النباتية واألغذية املصنعة، وبالتايل ساهم يف زيادة معدالت 

السمنة بشكل كبري يف الدول الجزرية الصغرية النامية يف منطقة املحيط الهادئ، والتي 

تعتمد اعتامًدا كبريًا عىل الواردات الغذائية. وتشري دراسات أخرى إىل أن األغذية عالية 

التجهيز، التي عادة ما تحتوي عىل الدهون املشبعة والسكر املكرر وامللح واملواد املضافة 

الكيميائية، يتم إتاحتها لعدد متزايد من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل من خالل 

التجارة واالستثامر األجنبي املبارش ورمبا تساهم يف انتشار وباء السمنة يف هذه البلدان.

الصحية الغذائية  لألمناط  الغذائية  النظم 

من  توفري الوجبات الغذائية التي يحتاجها الناس ليعيشوا بدال 
بصحة جيدة، فإن النظام الغذايئ الشائع عىل مستوى العامل 
يساهم يف حدوث السمنة وزيادة الوزن وغريها من أشكال سوء 

التغذية. ويف الواقع، ال ترتبط التحديات الغذائية التي تواجه البرشية يف الوقت الحارض 

بتوفر األغذية وإمكانية الحصول عليها فحسب، بل ترتبط بنوعية واستدامة األغذية التي 

يتناولها الناس. وتعتمد الوجبات الصحية عىل قدرة أنظمتنا الغذائية عىل إتاحتها للجميع 

كيف يتم قياس انعدام 
األمن الغذايئ؟

استمدت منظمة األغذية والزراعة أفكاًرا 
من العديد من البلدان التي تطبق بالفعل 

أدوات مامثلة للرصد الوطني، فأنشأت 
مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ 
كنهج جديد لقياس انعدام األمن الغذايئ 
عىل املستوى العاملي وهو يتامىش بشكل 

جيد مع الحاجة إىل التفكري فيام وراء 
الجوع. ويتضمن قياس انعدام األمن الغذايئ القائم 

عىل الخربة سؤال األفراد مبارشة عن حدوث الظروف 
والسلوكيات املعروف أنها تعكس القيود املفروضة 

عىل الحصول عىل الغذاء. فعىل سبيل املثال، من 
املحتمل أن يبلغ شخص ما يعاين من مستويات 

معتدلة من انعدام األمن الغذايئ عن شعوره بالقلق 
من عدم وجود ما يكفي من الغذاء وعدم قدرته 
عىل تحمل نفقات رشاء غذاء صحي وعدم تناول 

بعض الوجبات أو نفاد الطعام من حني آلخر. ومن 

املحتمل أن يبلغ شخص يعاين من انعدام أمن غذايئ 

شديد أنه قد قىض أياًما كاملة دون تناول الطعام 

بسبب نقص األموال أو نقص املوارد األخرى. وبناء 

عىل اإلجابة عىل األسئلة املتعلقة بهذه التجارب 

وجمعها يف دراسة استقصائية متثيلية عىل املستوى 

الوطني، من املمكن تقدير مدى انتشار انعدام األمن 

الغذايئ ومستويات شدته املختلفة بني السكان.

املصدر: شعبة اإلحصاء يف منظمة األغذية والزراعة

10 9 8 7 6 5

123

1.2 الفصل 
إنهاء اجلوع وســوء التغذيــة وضمان وصول اجلميع إىل الغذاء 



منظمة األغذية والزراعة التحديات والفرص يف ظل عامل واحد38

5

15

25

10

20

30

2014    2010     2005      2000      1995     1990     1985     1980      1975

ينبغي أن يظل إنهاء اجلوع 
واإلدمان يف مجيع أشكاله يف 
بؤرة اهتمام البالد يف الوقت الذي 
حتقق فيه يف جدول أعمال عام 
املستدامة. للتنمية   2030

تتزايد معدالت السمنة بني البالغني يف كل 
مكان بوترية متسارعة
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أمريكا الالتينية والكاريبي

أمريكا الشمالية وأوروبا

أوقيانوسيا

العالمأفريقياآسيا

مالحظة: انتشار السمنة بني البالغني الذين تبلغ أعامرهم 18 عاًما فأكرث، 2014-1975.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة. 2017. حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل.

وبأسعار معقولة عىل مدار السنة. وتعتمد أيًضا عىل كيفية تأثري البيئة الغذائية التي نعيش 

فيها عىل قدرتنا عىل اختيار أمناط غذائية صحية يف جميع مراحل الحياة.

ومن أجل توفري إمكانية الوصول بشكل أفضل إىل وجبات صحية بأسعار معقولة 

ومواجهة العبء املتزايد الناجم عن زيادة الوزن والسمنة واألمراض غري املعدية 

املرتبطة بالنظام الغذايئ، يجب تحويل النظم الغذائية، بداية من املزرعة إىل املائدة. 

وتروج الفاو لنهج نظم غذائية شامل إزاء النظم الغذائية الصحية التي تشمل الوظائف 

الرئيسية األربع للنظام، وهي: إنتاج األغذية وتداولها وتخزينها وتجهيزها، وتجارة 

األغذية وتسويقها، والطلب عىل األغذية وإعدادها وأفضلياتها. وتُعترب بيئة األغذية 

أحد االعتبارات الرئيسية يف معالجة النتائج الغذائية حيث إنها مبثابة واجهة بني النظم 

الغذائية. الغذائية وخيارات املستهلكني 

هذا من شأنه أن يساعد عىل زيادة توافر األغذية الغنية باملغذيات واملتنوعة وبأسعار 

يف املتناول واإلقبال عليها، مع جعل األغذية الغنية بالدهون والسكريات و/ أو امللح أقل 

توفرًا وبأسعار أعىل. وميكن أن تشمل التدابري وضع قوانني وفرض رضائب عىل املنتجات 

الغذائية غري الصحية؛ وقيود تفرض وضع وسوم غنية باملعلومات عىل اإلعالن عن الوجبات 

الرسيعة لألطفال؛ وتخفيض مستويات امللح والدهون والسكر املستخدمة يف األغذية 

الجاهزة؛ ووضع ترشيعات لضامن الرشاء املؤسيس من املزارعني املحليني أو اتفاقيات تجارية 

تحد من تدفق األغذية املستوردة الرخيصة وفائقة التجهيز.

إىل جانب كونها مغذية، يجب أن تكون األغذية التي تعترب جزًءا من نظام غذايئ 

صحي آمنة أيًضا. وتكشف البيانات الحديثة أن األمراض املنقولة عن طريق األغذية تصيب 

600 مليون شخص وتؤدي إىل وفاة 420 ألف شخص كل عام يف العامل. وهذا يتطلب التفكري 

العاجل يف اإلجراءات الالزمة لتعزيز األمن الغذايئ وسالمة األغذية، عىل نحو ما نوقش خالل 

املؤمتر الدويل األول املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واالتحاد 

األفريقي بشأن سالمة األغذية يف أديس أبابا )يف 12-13 فرباير/شباط 2019( واملنتدى الدويل 

املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية بشأن 

سالمة األغذية وتجارتها يف جنيف. وحدد كال االجتامعني اإلجراءات واالسرتاتيجيات الرئيسية 

ملواجهة التحديات الحالية واملستقبلية لسالمة األغذية عىل الصعيد العاملي، ومواءمة مناهج 

سالمة األغذية عرب القطاعات والحدود، ومعالجة الجوانب والتحديات املتعلقة بسالمة 

األغذية، وتعزيز الجهود املبذولة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. وتتامىش هذه الجهود 

مع قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن الصحة العاملية والسياسة الخارجية الذي 

تم اعتامده يف كانون األول/ديسمرب 2018 والذي يحث منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 

الصحة العاملية عىل تيسري االحتفال باليوم العاملي لسالمة األغذية )الذي يبدأ يف 7 يونيو/

حزيران 2019( وزيادة الوعي بشأن األهمية العاملية لتحسني سالمة األغذية. وتعمل الفاو 

مع السلطات الحكومية ومع قطاعات الصناعة املحلية وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني 

لضامن تلبية هذا التوقع.

يتوافر املزيد من املعلومات حول النظم الغذائية يف املجموعة 2، الفصل 4.2	�

حتديات منظمة األغذية والزراعة يف القرن الواحد والعشرين  
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والزراعة  األغذية  منظمة   عمل 
التطبيق إىل  النظرية  من 

السمنة يف  تتضمن  التي   – الناشئة  العاملية  واألزمات  األولويات  ضوء 
والرصاعات  والهجرة  البيئي،  والتدهور  املناخ  وتغري  املعدية،  غري  األمراض  وزيادة 

يظلوا  أن  الوطنيني  القرار  وصناع  العامل  قادة  عىل  ينبغي   – الطبيعية  والكوارث 

املستدامة  التنمية  أهداف  من  الثاين  الهدف  لتحقيق  الرامية  جهودهم  يف  صامدين 

إحرازه خالل  تم  الذي  التقدم  عن  الرتاجع  من  املزيد  ومنع  الجوع  عىل  بالقضاء  املتعلق 

املاضية. القليلة  العقود 

إىل جانب إعادة التفكري العاملي يف كيفية القضاء عىل الجوع والفقر، اقرتحت أجندة 2030 

أيًضا االهتامم العاملي بالقضاء عىل جميع أنواع سوء التغذية، مع دعوة واضحة لضامن عمل 

الزراعة املستدامة من أجل التغذية. وينبغي أن يظل القضاء عىل الجوع وسوء التغذية بجميع 

أشكاله من خالل نظم الزراعة والغذاء املستدامة من النقاط املحورية بالنسبة للبلدان أثناء 

وفائها بأجندة 2030.

وبينام يتكسب تنفيذ خطة عام 2030 زخاًم، تدرك البلدان بشكل متزايد أنه من املهم من 

أجل تحقيق الهدف الثاين من أهداف التنمية املستدامة، وأهداف التنمية املستدامة بشكل عام، 

تعزيز العمل السيايس املتامسك عرب القطاعات مع الرتكيز بشكل واضح عىل القضاء عىل الجوع. 

كولومبيا
إفطار مكون من اليام والبيض 
والجنب يف منزل أورالندو رويز 

مينديس ومرييام. أورالندو 
مزارع يعيش يف منطقة 

بريتينسيا شامل كولومبيا مع 
زوجته وأطفاله الثامنية. ولد 

يف املنطقة ويفخر بأسالفه.

 ©MAGNUM PHOTOS FOR

FAO

النظام الغذايئ الصحي هو نظام يلبي االحتياجات الغذائية 
لألفراد عن طريق توفري األطعمة الكافية واآلمنة واملتنوعة 

للحفاظ عىل حياة نشطة وتقليل مخاطر اإلصابة باألمراض. 
ويحتوي هذا النظام عىل الفواكه والخرضوات والبقوليات 

)مثل العدس والفاصوليا( واملكرسات والحبوب الكاملة )مثل 
الذرة غري املعالجة والدخن والشوفان والقمح واألرز البني(، 

كام أنه يحتوي عىل نسبة منخفضة من الدهون )خاصة 
الدهون املشبعة( والسكريات الحرة وامللح. وتعترب النظم 
الغذائية غري الصحية أحد األسباب املهمة لسوء التغذية. 

وهى املسؤولة اآلن عن ازدياد حاالت الوفيات واإلعاقات بني 
البالغني أكرث من تعاطي الكحول والتبغ.

ما هو النظام الغذايئ 
الصحي؟

املصدر: الفريق العاملي املعني بالزراعة ونظم األغذية من أجل التغذية. عام 2016.
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وال ميكن للبلدان أن تجتث جذور األسباب التي تبقي الجياع والذين يعانون من انعدام 

األمن الغذايئ وسوء التغذية محارصين يف حلقة مفرغة من الحرمان املزمن، إال من 

خالل توحيد الجهود وتعزيز نقاط قوة جميع أصحاب املصلحة.

ومع ذلك، وعىل الرغم من االلتزام السيايس األقوى، تُظهر أحدث اإلحصاءات أن 

االستثامرات والسياسات مل تنفذ بالكامل ومل تكن فعالة يف مكافحة الجوع وسوء التغذية، 

وأنه تم إهامل بعض املجموعات السكانية. وبصفة الفاو وكالة متخصصة تابعة لألمم 

املتحدة تتمتع مبهمة مساعدة البلدان يف مكافحة الجوع وسوء التغذية، من خالل 

برنامجها االسرتاتيجي األول )»املساعدة يف القضاء عىل الجوع وانعدام األمن الغذايئ 

وسوء التغذية«( تعمل املنظمة يف رشاكة مع الحكومات والجهات الفاعلة اإلمنائية األخرى 

عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي واملستويات الوطنية لتطوير بيئات للسياسات ومؤسسية 

مالمئة وتعزيز قدرات البلدان عىل ترجمة التزاماتها السياسية إىل إجراءات ملموسة.

القانونية واألطر  والربامج  السياسات  تصميم 
يُعد االلتزام السيايس أمرًا حاساًم يف التغيري، لكنه ال يكفي وحده. ويجب أن ينعكس 

االلتزام يف السياسات والقوانني وخطط االستثامر يف عدد من القطاعات، إذا أرادت 

الرشيحة األكرث ضعًفا أن ترى تحسًنا يف حياتها. وقد يعني ذلك حدوث تحول 

جذري عىل مستوى السياسات واملؤسسات، بدءا من إنشاء بيئات مواتية للعمليات 

السياسية والحوارات الشاملة، حيث يتم االستامع لصوت أضعف الفئات.

وتعمل منظمة األغذية والزراعة يف رشاكة مع الحكومات والجهات الفاعلة 

اإلمنائية األخرى عىل املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية لتطوير بيئات سياسية 

ومؤسسية مالمئة ملساعدة البلدان عىل ترجمة التزامها إىل عمل وتحقيق الهدف الثاين 

من أهداف التنمية املستدامة.

تدرك البلدان بشكل متزايد الحاجة إىل الدعم إلرشادها خالل هذه العملية. 

وتقوم منظمة األغذية والزراعة مبساعدتها يف تقييم مدى تعامل سياسات التنمية 

الحالية مع اتجاهات األمن الغذايئ والتغذية الحالية واملستقبلية للبلد.

ومبجرد قيام الدول بتقييم دقيق الحتياجات السياسة الخاصة بها، تدعمها منظمة 

األغذية والزراعة يف اعتامد أو إعادة تصميم السياسات واالسرتاتيجيات والقوانني وخطط 

االستثامر، داخل القطاعات وعربها، لزيادة فعاليتها يف معالجة انعدام األمن الغذايئ 

وسوء التغذية والعوامل املرتبطة بالنتائج ذات الصلة.

وتقوم منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مع مختلف الرشكاء - ال سيام مع الهيئات 

االقتصادية مثل جامعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أو الجامعة 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا، أو التخطيط والتنسيق للرشاكة الجديدة من أجل التنمية 

يف إفريقيا – بتوجيه البلدان يف تحديد الحاجة إىل زيادة تركيز السياسات ومتاسكها عرب 

القطاعات لتحقيق األمن الغذايئ وتغذية أفضل. ويف أحد األمثلة، قام مرفق املساعدة يف 

مجال السياسات الخاص مببادرة تأثري األمن الغذايئ والتغذوي واملرونة واالستدامة والتحول 

املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة واالتحاد األورويب )انظر املربع( بتجديد الحوار 

تشكل أعباء الجوع وانعدام األمن الغذايئ وسوء 
التغذية تحديًا اقتصاديًا كبريًا لجميع البلدان، 

التكاليف  البلدان منوا، نظًرا إىل  وال سيام أقل 
أن متثل  والتي ميكن  اإلنتاجية،  الصحية وفقدان 

ما يصل إىل 5 يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل 
العاملي، أي ما يعادل 3.5 تريليون دوالر يف 

السنة أو 500 دوالر للشخص الواحد. وتشري 
التغذية ونقص  تكاليف نقص  أن  إىل  التقديرات 

املغذيات الدقيقة متثل 2 يف املائة إىل 3 يف املائة 
من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي، أو ما بني 1.4 

تريليون دوالر و2.1 تريليون دوالر يف السنة. 
التكاليف  بيانات عاملية عن  توفر  ورغم عدم 

زيادة  يعانون من  الذين  لألشخاص  االقتصادية 
التكلفة  أن  إىل  التقديرات  والسمنة، تشري  الوزن 

والتي  املعدية-  األمراض غري  لجميع  الرتاكمية 

الوزن والسمنة من بني عوامل  تعترب زيادة 

لها- وصلت إىل ما يقرب من  الرئيسية  الخطر 

1.4 تريليون دوالر يف عام 2010 )حالة انعدام 

األمن الغذايئ يف العامل  2013(.

الحالية  التغذية  وسوء  الجوع  حاالت  وتستدعي 

جانب  من  وموسعة  عاجلة  إجراءات  اتخاذ 

االلتزامات  مع  يتمىش  مبا  ورشكائها  البلدان 

الدويل  املؤمتر  يف  بها  التعهد  تم  التي  الدولية 

املتحدة  األمم  عقد   ،)2014( للتغذية  الثاين 

وخطة   ،)2025-2016( التغذية  أجل  من  للعمل 

.2030 لعام  املستدامة  التنمية 

والزراعة  األغذية  منظمة  تسهل 
احلوار بني احلكومات وتقدم املساعدة 
تنفيذ  على  قدراتها  لتعزيز  الفنية 

والربامج. السياسات 

التكلفة العاملية لسوء التغذية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة. 2019.

حتديات منظمة األغذية والزراعة يف القرن الواحد والعشرين  
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CHAPTER 1.1

ELIMINATING HUNGER, FOOD INSECURITY AND MALNUTRITION

السيايس بشأن األمن الغذايئ والتغذية والزراعة املستدامة بني واضعي السياسات ورشكاء 

التنمية يف بلدان مثل: تشاد وإثيوبيا وكينيا وميامنار وباكستان وغواتيامال وهندوراس.

والتنسيق الحوكمة  تعزيز 
إن تخليص العامل من الجوع وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية يتطلب اتخاذ 

إجراءات عىل جميع املستويات، من جانب املستهلكني واملنتجني ومنظامتهم، 

ومنظامت املجتمع املدين والقطاع الخاص والحكومات واملنظامت الدولية. وتساعد 

منظمة األغذية والزراعة جميع أصحاب املصلحة هؤالء يف تعزيز آليات اإلدارة 

والتنسيق لديهم عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. ومن خالل مبادرة تأثري 

األمن الغذايئ والتغذوي واملرونة واالستدامة والتحول )FIRST(، عىل سبيل املثال، 

ساهمت منظمة األغذية والزراعة يف تنقيح مرشوع النظام األسايس للمجلس التشاريك 

لألمن الغذايئ والتغذية يف تيمور الرشقية  ودعمت املجلس يف عملية تحديد أولويات 

التدخالت املتعلقة باألمن الغذايئ والتغذية األكرث أهمية املخطط لها يف خطة العمل 

الوطنية الرامية للقضاء عىل الجوع.

كام تدعم منظمة األغذية والزراعة مختلف املنصات واللجان التي تجمع 

أصحاب املصلحة للعمل مع بعضهم بعًضا وتبادل الخربات وأفضل املامرسات بشأن 

القضاء عىل الجوع وانعدام األمن الغذايئ بحلول عام 2030. وتُعترب لجنة األمن الغذايئ 

العاملي )CFS( من األمثلة الجديرة باالهتامم. فهي توفر منصة دولية للحوار الحكومي 

الدويل الشامل بشأن القضايا التي تعد قضايا أساسية لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية. 

وتؤدي املناقشات التي تدور يف اللجنة إىل وضع توصيات متعلقة بالسياسات، وتتخذ 

يف بعض األحيان شكل مبادئ توجيهية طوعية للبلدان أثناء عملها عىل تحقيق األمن 

الغذايئ والتغذية للجميع.

األدلة عىل  القائم  القرار  صنع  تحسني 
يتطلب العمل املوجه للقضاء عىل الجوع وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية فهاًم مشرتكًا 

لألسباب الجذرية ملثل هذا الحرمان. غالبًا ما مينع الوصول إىل تفاهم مشرتك توافر معلومات 

غري موثوقة أو مجزأة أو عدم توافرها عىل اإلطالق، أو نقص املعلومات املتعلقة مبساهامت 

وإجراءات القطاعات املختلفة وأصحاب املصلحة يف مجال األمن الغذايئ والتغذية.

البيانات  لجمع  الحكومات  إىل جنب مع  والزراعة جنبًا  األغذية  وتعمل منظمة 

حالة  مثل  الصلة  ذات  املعلومات  منتجات  وإنتاج  املختلفة  املعلومات  نظم  وتغذية 

العامة. كام تشجع  اإلقليمية  العامل )SOFI( ورؤيتها  الغذايئ والتغذية يف  األمن 

البلدان يف  التدريبية ملساعدة  والربامج  األساليب واألدوات  والزراعة  األغذية  منظمة 

أوغندا
بيتي داوا وأطفالها يف 

مستوطنة بيدي بيدي، 
وهي أكرث مخيامت الالجئني 

ازدحاما يف العامل.
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1.2 الفصل 
إنهاء اجلوع وســوء التغذيــة وضمان وصول اجلميع إىل الغذاء 
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تطوير  تحليلها، ودعم  قدراتها عىل  وتعزيز  بها،  موثوق  وإحصاءات  بيانات  توليد 

السياسات واالستثامر وخطط العمل عىل أساس هذه األدلة. عالوة عىل ذلك، تقدم 

والربامج واالستثامرات  السياسات  لرصد  البلدان  إىل  الدعم  والزراعة  األغذية  منظمة 

الغذايئ  الجوع وانعدام األمن  املبادرات عىل معدالت  تأثري هذه  الحالية، وتقييم 

التغذية. وسوء 

والربامج السياسات  تنفيذ  عىل  الحكومات  قدرات  تعزيز 
ال تكون السياسات الجديدة فعالة،بالرغم من ذلك، إال إذا كانت املؤسسات قادرة 

عىل تنفيذها: يجب عىل الدول االستمرار يف تطوير قدرات مؤسساتها إلحداث تغيري 

حقيقي ودائم يف حياة الناس.

تدعم منظمة األغذية والزراعة الحكومات يف تقييم احتياجاتها التمويلية 

وتساعدها عىل تحديد املوارد املتاحة لزيادة تعبئة املوارد. كام تساعد منظمة 

األغذية والزراعة البلدان يف إجراء تقييامت الحتياجات القدرات ويف تطوير القدرات 

املؤسسية لوضع امليزانيات الوطنية وتخصيص املوارد التي ميكن أن تحول السياسات 

البرازيل
وجبة خفيفة يف مدرسة 
يف إحدى دور الحضانة 

املجتمعية يف مدينة 
برازيليا.
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MACHADO

والخطط إىل إجراءات فعالة. ويف عام 2018، تلقت أكرث من 15 دولة الدعم لوضع 

خطط استثامرية السرتاتيجياتها القطاعية التي تضمنت قضايا الفقر املدقع والحامية 

والتغذية. االجتامعية 

الجوع ضد  برملانية  وتحالفات  جبهات 
بدأ ظهور أول جبهات وتحالفات برملانية لألمن الغذايئ والتغذية يف أمريكا الالتينية، 

ولكن بفضل دعم منظمة األغذية والزراعة، توجد اآلن تحالفات مامثلة يف جميع أنحاء 

العامل، من منطقة البحر الكاريبي إىل أوروبا، وحتى الرشق األدىن وأفريقيا. وتوفر هذه 

املنصات املحايدة، التي تتضمن مرشعون من مختلف األطياف السياسية، منتديات 

وفرصة كبرية ملناقشة قضايا األمن الغذايئ والتغذية مبا يتجاوز السياسة الوطنية. ومن 

خالل تلك الجبهات، يصبح الربملانيون عىل دراية باألدوات املختلفة التي ميكنهم تطبيقها 

من خالل سلطاتهم الترشيعية. تساهم الجبهات والتحالفات الربملانية، إىل جانب 

املبادرات الترشيعية األخرى، يف تعزيز األطر القانونية والسياساتية عىل الصعيدين 

العاملي واملحيل مع متكني اإلعامل التدريجي للحق يف الغذاء الكايف.
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وقد استضافت القمة الربملانية العاملية األوىل ملكافحة الجوع وسوء التغذية، التي 

عقدت يف مدريد يف ترشين األول/أكتوبر 2018، حوايل 200 برملاين من 80 دولة.

االلتزام  تحويل  اإلقليمية:   املبادرات 
السيايس إىل إجراءات

منظمة األغذية والزراعة عىل أرض الواقع يف املقام األول تلعب 
دور العامل املحفز الذي يساعد عىل تحويل النظريات 

إىل واقع عميل، ويسعى إىل تعزيز برمجة األقاليم 
وآلياتها وقدراتها وجهودها الالزمة إلنهاء الجوع بحلول عام 2030. وتسعى 

ثالث مبادرات إقليمية ملنظمة األغذية والزراعة يف إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية 

إىل تعزيز اإلجراءات التي اتخذتها البلدان يف هذه املناطق للقضاء عىل الجوع خالل 

العقدين املقبلني. وتعمل منظمة األغذية والزراعة يف كل إقليم عن كثب مع مجموعة 

متنوعة من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املنظامت اإلقليمية واملنظامت غري الحكومية 

والرابطات واملنظامت الشعبية، من بني منظامت أخرى، والتي تشارك بالفعل يف 

الجوع. مكافحة 

مبادرة القضاء عىل الجوع يف أمريكا 
الالتينية والكاريبي

تعهدت أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي بأن يكون 

الجيل الحايل من األطفال والنساء والرجال هو أول جيل يشهد 

القضاء عىل الجوع. ويف عام 2005، التزمت املنطقة بالقضاء 

عىل الجوع بحلول عام 2025 وأصبحت املنطقة األوىل والوحيدة التي تحقق كل من 

الهدف اإلمنايئ لأللفية املتمثل يف خفض معدالت الجوع مبعدل النصف، والهدف األكرث 

طموًحا ملؤمتر القمة العاملي لألغذية لعام 1996، وهو تخفيض العدد املطلق لألشخاص 

املصابني بنقص التغذية مبعدل النصف.

وقد نجحت الخطط رفيعة املستوى، مثل خطة جامعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي لألمن الغذايئ والتغذية والقضاء عىل الجوع 2025، يف إظهار املناطق 

األخرى التي ميكن القضاء عىل الجوع فيها.

 التزام إفريقيا بإنهاء الجوع 
بحلول عام 2025

يف أفريقيا، تدعم منظمة األغذية والزراعة الحكومات بالخربة 

الفنية يف مجال سياسات وبرامج األمن الغذايئ والتغذية من 

خالل مبادرة الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف إفريقيا 

)CAADP(. ويتم دعم البلدان يف مجال تعزيز القدرات والتنسيق بني القطاعات من 

والزراعة  األغذية  تعزز منظمة 
للبلدان من خالل  دعمها 

املتعلقة  اإلقليمية  مبادراتها 
بوصفها  اجلوع،  بالقضاء على 

وسائل من شأنها زيادة إقامة 
اإلقليمية  املنظمات  مع  الشراكات 

والوطنية.

تحويل النظم الغذائية

تلعب منظمة األغذية والزراعة دوًرا يف الربط 
بني مبادرات الغذاء والتغذية عىل املستوى 
العاملي، مثل عقد األمم املتحدة للعمل من 
أجل التغذية وجدول أعامل أهداف التنمية 

املستدامة لعام 2030. إن هذه املبادرات التي 
يدعمها التزام البلدان بإنهاء جميع أشكال سوء 

التغذية، وعدم ترك أي أحد خلف الركب، 
تتيح فرًصا إلصالح النظم الغذائية من أجل 

اتباع نظام غذايئ صحي. ومبوجب عقد األمم 
املتحدة للعمل من أجل التغذية، تم تشكيل 

العديد من شبكات العمل ملعالجة قضايا 
محددة متعلقة بالتغذية. وتم إنشاء شبكة 

لإلجراءات الخاصة بوضع العالمات الغذائية 
مببادرة من تشييل وفرنسا وأسرتاليا. باإلضافة إىل 
ذلك، تدعم منظمة األغذية والزراعة البلدان يف 
وضع الخطوط التوجيهية بشأن النظم الغذائية 

القامئة عىل األغذية )FBDGs( فتعمل منظمة 
األغذية والزراعة مع 12 دولة يف أفريقيا لتطوير 
الخطوط التوجيهية بشأن النظم الغذائية القامئة 

عىل األغذية كوسيلة لتوفري املعلومات الالزمة 
لعملية املشرتيات املؤسسية وتقديم اإلرشادات 

بشأن النظم الغذائية الصحية.

وملعالجة مسألة عدم كفاية فرص الحصول عىل 
معلومات موثوقة عن استهالك األغذية، طورت 

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 
العاملية أداة )أداة بيانات االستهالك الفردي 

العاملي لألغذية الخاصة مبنظمة الصحة العاملية 
ومنظمة األغذية والزراعة( لتوفري مؤرشات 

بسيطة ودقيقة قامئة عىل األغذية، مستمدة 
من بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر حول 

استهالك الغذاء الفردي.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة. 2019.

1.2 الفصل 
إنهاء اجلوع وســوء التغذيــة وضمان وصول اجلميع إىل الغذاء 



منظمة األغذية والزراعة التحديات والفرص يف ظل عامل واحد44

       

 

       

 

أجل املساءلة عن االستثامرات وتنفيذ أكرث انسجاًما للربامج. ويتمثل الهدف يف 

ترسيع وإضافة قيمة للجهود اإلقليمية والقطرية الحالية. ويتم تطبيق إعالن ماالبو 

بشأن »النمو الزراعي املتسارع والتحول من أجل الرخاء املشرتك وتحسني سبل 

املعيشة«، ورؤيته املتعلقة بإنهاء الجوع يف أفريقيا بحلول عام 2025، يف جميع 

أنحاء القارة اليوم. ويتم اآلن توجيه املزيد من الجهود إلنشاء مركز أفريقي من 

شأنه أن يسهل التعلم واالبتكار بني صانعي السياسات واملامرسني األفارقة يف عملهم 

املتعلق بقضايا األمن الغذايئ.

تحدي القضاء عىل الجوع يف آسيا 
واملحيط الهادي

شهد تحدي القضاء عىل الجوع، الذي تم إطالقه يف 

2013، قيام منظمة األغذية والزراعة ورشكاء  عام 

للقضاء  إقليمي  إرشادي  »إطار  بإعداد  املتحدة  األمم 

الزخم. ولدعم  الهادئ«، يدعو الجميع إىل مواصلة  عىل الجوع يف آسيا واملحيط 

القضاء عىل  تحدي  لدعم  اإلقليمية  املبادرة  والزراعة  األغذية  تقود منظمة  البلدان، 

الهادئ. الجوع يف آسيا واملحيط 

وتضع املبادرة يف بنغالديش عىل سبيل املثال خطة قطرية لألمن الغذايئ والتغذية، 

باالعتامد عىل نجاح برنامج تعزيز قدرة السياسات الغذائية.

ومن األمور الجديرة باالهتامم أيضا بالنسبة للمنظمة القيام بتحسني القدرة 

عىل قياس وحساب نقص التغذية يف املنطقة، وتحسني تغذية األطفال حتى يتم 

القضاء عىل التقزم.

امليدان   قصص من 

شييل: رائدة يف وضع العالمات 
املسؤولة

املائة من  60 يف  2010، اكتشفت شييل أن  يف عام 

املائة  25 يف  وأن  الوزن  زيادة  يعانون من  سكانها 

السمنة،  من  يعانون  السادسة  سن  دون  األطفال  من 

الرئييس  الشاغل  متثل  التغذية  سوء  مشكلة  جعل  مام 

مجموعة  طرحت  املسألة،  هذه  مواجهة  ويف  البالد.  يف  العامة  الصحة  مجال  يف 

ما  التايل:  السؤال  نفسها  عىل  جرياردي  جيدو  السيناتور  بقيادة  الربملانيني  من 

إجابة  هناك  تكن  مل  لكن  الغذائية؟  وحالتهم  الغذائية  الناس  عادات  يحدد  الذي 

البيئة  يف  يتمثل  تأثريًا  وأكرثها  متعددة  عوامل  خالل  من  تتحدد  فهي  سهلة. 

العالمات  ووضع  املتاحة  واملعلومات  واإلعالن  التسويق  ذلك  يف  مبا  الغذائية، 

املوضع. هذا  تغيريًا يف  تحدث  أن  تشييل  وأرادت  الغذائية. 

العمل معا من أجل 
القضاء عىل الجوع

تبنت منظمة األغذية والزراعة، من 
خالل رشاكات مع الكيانات اإلقليمية 
واللجان االقتصادية يف أنحاء مختلفة 

من العامل، إجراءات اسرتاتيجية تهدف 
إىل القضاء الجوع.

منظمة  تدعم  الالتينية،  أمريكا  يف 
مع  بالتعاون  والزراعة،  األغذية 

الالتينية  أمريكا  دول  جامعة 
 ،)CELAC( الكاريبي  البحر  ومنطقة 

من  الجوع  من  التحرير  مبادرة 
خالل صياغة خطة جامعة دول 

البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا 
والتغذية.  الغذايئ  لألمن  الكاريبي 

أقيمت  ساعدت رشاكة  إفريقيا،  ويف 
غرب  لدول  االقتصادية  الجامعة  مع 
تطوير  عىل   )ECOWAS( إفريقيا 
مصايد  بشأن  إقليمية  إسرتاتيجية 
املائية يف  األحياء  وتربية  األسامك 
تضمن  بينام  إفريقيا،  غرب  بلدان 

االتحاد  مع  الرشاكة  استمرار 
اعتبارات  تظل  أن   األفريقي 

االستثامر  قلب خطط  يف  التغذية 
الوطني. الزراعي 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة. 2019.
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 �نظمة ا�غذية

 والزراعة

وأدى ذلك إىل اعتامد القانون 20.606 بشأن التكوين الغذايئ لألغذية وإعالنات األغذية 

يف عام 2012، عىل الرغم من أنه مل يدخل حيز التنفيذ حتى عام 2016. وينص القانون عىل 

إنشاء ملصقات إلزامية تحذيرية توضع عىل واجهة املنتجات التي تتجاوز مكوناتها الحدود 

التي حددتها وزارة الصحة فيام يتعلق بتناول السكر املوىص به والدهون املشبعة وامللح 

والسعرات الحرارية.

ويحسن القانون املعلومات الغذائية املتاحة، ويشجع الخيارات الغذائية الصحية من 

خالل إضافة إلزامية لرسائل التحذير األمامية عىل ملصقات سوداء وهي: »توجد بها نسبة 

مرتفعة من« تليها »السعرات الحرارية والدهون املشبعة والسكر أو الصوديوم«. كام يقيد 

اإلعالن عن املواد الغذائية التي تحمل ملصقات سوداء الجتذاب األطفال دون سن 14 

عاًما وينص القانون عىل رضورة تقديم طعام صحي يف املدارس، وحظر بيع املنتجات ذات 

العالمات السوداء أو ترويجها أو تقدميها مجانًا يف املدارس.

وتتألف الالئحة التنفيذية للقانون 20.606 من مرحلتني. يف حزيران/يونيو 2018، 

دخلت املرحلة الثانية حيز التنفيذ، مام قلل من الحدود األولية. وينص القانون اآلن عىل أنه 

ينبغي وضع ملحق تحذيري عىل أي مرشوب يحتوى يف كل 100 سم مكعب منه عىل 80 

سعر حراري أو 100 ملليغرام من الصوديوم أو 5 غرام من السكر أو 3 غرام من الدهون 

املشبعة. وبالنسبة لألطعمة الصلبة، تعيني وضع ملصق تحذيري بالنسبة لألطعمة التي 

تحتوى يف كل 100 غرام منها عىل أكرث من 300 سعر حراري أو 500 ملليغرام من الصوديوم 

أو 15 غرام من السكر أو 5 غرام من الدهون. ويف عام 2017، نرشت الحكومة التشيلية 

تقرير التقييم األول عن القانون، ووجدت أن االمتثال بلغ 72 يف املائة.

وبعد مرور عام عىل تطبيق القانون، رمبا ينعكس نجاحه يف تصور السكان له. يعتقد 

94 يف املائة من األشخاص الذين تم استطالع آرائهم وعددهم 1067 شخًصا أنه »من الجيد 

أو الجيد جًدا« اشرتاط وضع ملصقات عىل املنتجات »عالية النسب«؛ ووافق 91 يف املائة من 

املستطلعة آرائهم عىل حظر بيعها يف املدارس ووافق 74 يف املائة منهم عىل حظر استهداف 

اإلعالنات األطفال. وكانت أكرث املنتجات التي أثر فيها قانون وضع العالمات: البسكويت تليه 

املرشوبات ورقائق البطاطس: وهذه هي املواد التي يزعم التشيليون أنهم يستهلكون كميات 

أقل منها اآلن.

تيمور الرشقية
يف عام 2014، أصبحت تيمور الرشقية أول دولة يف آسيا 

واملحيط الهادئ تطلق حملة وطنية حول تحدي القضاء عىل 

الجوع. وتم وضع خطة عمل وطنية لتحقيق هذا الهدف 

الطموح ومن خالل تنفيذها، تهدف الدولة التي تحتل 

املركز الخامس عرش من حيث صغار السن يف العامل )74 يف 

املائة من السكان دون سن 35( إىل القضاء عىل الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2025، 

مع زيادة عدد اإلنتاج الزراعي وتنويع النظام الغذايئ للسكان. ومن خالل آلية التنسيق 

الحالية، تعمل منظمة األغذية والزراعة عىل تعزيز القدرات املؤسسية لصياغة السياسات 

والقوانني والربامج والخطط التي تضمن حصول جميع الناس عىل الغذاء املغذي الكايف بأسعار 

معقولة بنسبة 100 يف املائة عىل مدار العام.

وأشار تقييم لالحتياجات إىل أن تحقيق األهداف املحددة يف خطة العمل الوطنية لتحرير 

تيمور الرشقية من الجوع وسوء التغذية )PAN-HAM-TIL( يتطلب، من بني تدابري أخرى، 

تبسيط األولويات وزيادة امليزانية وتحسني التنسيق. ومن خالل مبادرة تأثري األمن الغذايئ 

والتغذوي واملرونة واالستدامة والتحول والربامج األخرى، تساعد منظمة األغذية والزراعة 

الحكومة يف معالجة هذه االختناقات واالستمرار يف تحقيق تقدم.

أثيوبيا
ال تزال العديد من املناطق يف إثيوبيا تعاين من انعدام األمن 

الغذايئ الحاد، والذي يعود يف معظمة إىل عدم القدرة عىل 

الصمود يف مواجهة الجفاف واألمناط املناخية. ومع ذلك، 

استطاعت ثاين أكرب دولة من حيث عدد السكان يف أفريقيا 

تحقيق تقدم ملحوظ يف مكافحة الجوع يف العقدين األخريين، 

بدعم كبري من منظمة األغذية والزراعة يف مجال وضع السياسات.

ومن خالل تحقيق منو اقتصادي ذو نسب مكونة من رقمني يف السنوات العرش املاضية، 

وضعت الحكومة برامج وسياسات عامة ملحاربة البطالة وتحسني التعليم أو الصحة العامة 

املقرتنة بدعم غري مبارش )للقمح أو الكهرباء أو الوقود( وشبكة أمان اجتامعي ناشئة. وال تزال 

 االختالفات بني املناطق مهمة، لكن مجموعة التدابري بأكملها مهدت الطريق النتشار الرتاجع 

يف نقص التغذية بنسبة 20 نقطة مئوية منذ عام 2000.

بصفتها منظمة للسياسات واملعرفة 	�
تضطلع مبهمة مساعدة البلدان عىل 

القضاء عىل الجوع وانعدام األمن 
الغذايئ وسوء التغذية، تعد منظمة 

األغذية والزراعة من الجهات الطبيعية 
التي تقصدها البلدان التي تهدف إىل 
تنفيذ خطة عام 2030، وتظل ملتزمة 

مبساعدتها عىل ترجمة التزامها السيايس 
يف صورة إجراءات ملموسة. يرجى زيارة 
موقع منظمة األغذية والزراعة للحصول 

عىل مزيد من املعلومات.

معلومات إضافية
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"لن يتحقق السالم دون إيجاد عالج ملسألة األمن 
الغذايئ والقضاء عىل الجوع ولن يتوفر الغذاء دون 

التعامل مع مسألة تغري املناخ."

خوسية جرازيانودا سيلفا، مدير عام منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

تبعات عميقة للتغري املناخي عىل حياة الشعوب وعىل هناك 
تنوع الحياة عىل كوكبنا. فمستوى املياه يف املحيطات يرتفع 

وترتفع كذلك درجة حرارة املحيطات. وتهدد فرتات الجفاف 

الطويلة وشديدة الحدة إمدادات املياه العذبة واملحاصيل كام تهدد جهود إطعام سكان 

العامل الذي تتزايد أعداده. وتعاين سبل عيش املزارعني من أصحاب الحيازات الصغرية، 

الذين مل يسهموا بالكثري يف تغري املناخ، بالفعل أكرث من غريها من ظواهر الطقس القاسية 

التي تدمر البنية التحتية، وتدمر املحاصيل وتهدد الرثوة السمكية وتضعف املوارد 

الطبيعية وتهدد األنواع. ويف الفرتة بني عامي 2006 و2016، تحملت الزراعة العبء 

األكرب من األرضار حيث تحملت 26 يف املائة من إجاميل األرضار والخسائر الناجمة عن 

الكوارث املرتبطة باملناخ يف البلدان النامية.

ويف حني ال يوجد قطاع آخر أكرث عرضة لألحداث املناخية القاسية واملتقلبة، فإن 

قطاعي الغذاء والزراعة يوفران العديد من الفرص املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ 

والتخفيف منه وبناء الصمود أمامه.

إن تحقيق االلتزامات التي تعهدت بها البلدان لتحويل النظم الغذائية وتشجيع طرق 

الزراعة املستدامة ميكن أن يجعل العامل يتخلص من الجوع وسوء تغذية بحلول عام 2030.

ميانمار
امرأة تقف وسط الحطام 

الذي تسببت فيه 
الفيضانات عىل أرضها يف 
بلدة كايل مبنطقة ساجني. 

 ©FAO / HKUN LAT

الفصل 2.2

خماطر التغري املناخي
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إنتاج الكهرباء والحرارة
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املباين

املباين
الزراعة والحراجة واستخدامات 

األرايض األخرى*

إجاميل

إن ما نقوم به ميكن أن حيدث 
بالنسبة ملاليني األشخاص بني  فرق 
الفقر واالزدهار وبني اجلوع وحتقيق 
الغذائي. األمن 

ورمبا  بتقليص  املتغري  للمناخ  استمرار  عىل  املرتتبة  املتزايدة  اآلثار  وتهدد 

السنوات  يف  التغذية  وسوء  الجوع  مكافحة  يف  إحرازه  تم  الذي  التقدم  عىل  القضاء 

والظواهر  املناخ  تقلبات  وزيادة  البطيئة  البيئي  التغري  عمليات  وتؤثر  األخرية. 

عىل  الضغوط  وتزيد  الزراعية  اإلنتاجية  عىل  واملتكررة  والحادة  القصوى  املناخية 

الصغرية  الحيازات  أصحاب  من  املنتجني  إن  بالفعل.  الهشة  والبيئية  الغذائية  النظم 

بآثار  خاص  بشكل  للتأثر  معرضون  النامية  البلدان  يف  الريفية  املناطق  يف  والفقراء 

الصمود  عىل  القدرة  محدودية  إىل  كبري  حد  إىل  ذلك  ويرجع  املناخ  وتقلب  تغري 

إنتاجهم. نظم  يف  املحدود  والتنوع 

الزراعية والغذائية مسؤولة إىل حد ما عن ارتفاع درجات الحرارة إال  النظم  وتعترب 

الدفيئة وتشجيع  غازات  انبعاثات  بتخفيف  املتعلق  الحل  أساسيًا من  أيًضا جزًءا  أنها متثل 

النامية. وغالبًا  البلدان  الريفية يف  األرس  ملزارعي  بالنسبة  املتغري، خاصًة  املناخ  التكيف مع 

ما يكونون األكرث فقراً كام أنهم األكرث عرضة للمعاناة من آثار تغري املناخ.

إن قدرة القطاعات الزراعية عىل االستجابة لتغري املناخ لها آثار بعيدة املدى عىل سبل 

معيشة غالبية الناس يف العديد من البلدان النامية وعىل االقتصادات الوطنية. ويعيش 

أكرث من 3 مليار شخص، أي 80 يف املائة من الفقراء، يف املناطق الريفية، ويعتمد حوايل 

2.5 مليار شخص يف معيشتهم عىل الزراعة. ويحتاج املزارعون والرعاة والصيادون ومزارعو 

الغابات املجتمعيون، الذين يرتبط عملهم ارتباطًا وثيقا باملناخ، إىل فرص أكرب للوصول إىل 

التقنيات واألسواق واملعلومات واالئتامن من أجل االستثامر لتكييف مامرساتهم اإلنتاجية 

مع املناخ املتغري وبناء القدرة عىل الصمود ومواصلة املساهمة يف النمو االقتصادي الوطني. 

أن  ويجب  البرشية  التنمية  يف  أساسيني  عنرصين  والزراعة  األغذية  قطاعا  ويعد 

بالتزامات  بالوفاء  العامل  زعامء  تعهد  وقد  املناخ.  لتغري  العاملية  االستجابة  محور  ميثال 

عهودا  وقطعوا  كوكبنا،  تواجه  التي  الكبرية  التحديات  ملواجهة   ،2015 عام  يف  تاريخية 

 ،2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  خالل  من  للبرشية  مستدام  مستقبل  ببناء 

إليه  التوصل  تم  الذي  باريس،  اتفاق  يف  املناخ  لتغري  للتصدي  إجراءات  باتخاذ  وتعهدوا 

املتحدة  األمم  اتفاقية  )COP 21( يف  األطراف  والعرشين ملؤمتر  الحادية  الدورة  يف 

.)UNFCCC( املناخ  تغري  بشأن  اإلطارية 

الحكومية  اللجنة  تقرير  ويتصدر  قامئة.  الكبرية  التحديات  تزال هذه  ال  اليوم، 

اأْلَوَّل 2018 سلسلة من  ين  ترِْشِ الدولية املعنية بتغري املناخ )IPCC( الصادر يف أكتوبر/ 

التي  الوخيمة  العواقب  لتجنب  إجراءات عاجلة  اتخاذ  إىل  تدعو  التي  الحديثة  الدراسات 

العاملية هذا  الحرارة  ارتفاع درجة  الحراري. وإذا ركزنا عىل سيناريو  ترتتب عىل االحتباس 

التقرير  الصناعية، يشري  الحقبة  قبل  ما  مئوية فوق مستويات  1.5 درجة  بنسبة  القرن 

إىل أن هناك 122 مليون شخص قد يعانون من الفقر املدقع بحلول عام 2030، ويرجع 

الفريق  الصحة. وميثل تقرير  الغذائية وتدهور  املواد  ارتفاع أسعار  ذلك بشكل رئييس إىل 

الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ أعىل صوت جرس إنذار حتى اآلن يتعلق برضورة 

الغالب سكان  يواجه يف  الذي  الوجودي  للتهديد  لالستجابة  إجراءات متضافرة  اتخاذ 

النامية. البلدان  الفقراء يف  الريف 

انبعاثات غازات الدفيئة 
وفًقا للقطاعات االقتصادية

املصدر: التقرير التجميعي 2014AR5: التغري املناخي . الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
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املناخ  تغري  املرتتبة عىل  والفرص  التحديات 
يف قطاعي األغذية والزراعة

عدم اتخاذ إجراءات سيؤدي إىل تعريض املناخ املتغري إن 
إلنتاج األغذية للخطر بشكل خطري يف البلدان واملناطق 

التي تعاين بالفعل من انعدام األمن الغذايئ بدرجة كبرية. 
وسيؤثر ذلك عىل توافر الغذاء عن طريق الحد من إنتاجية املحاصيل 

واملاشية ومصائد األسامك، وسيعيق الوصول إىل الغذاء عن طريق تعطيل 

سبل عيش ماليني من سكان الريف التي تعتمد دخولهم عىل الزراعة. 

وسوف يؤدي ذلك إىل معاناة كل من فقراء الحرض والريف من ارتفاع 

وتقلب أسعار األغذية. وسوف يتسبب ذلك بصورة حتمية يف الهجرة بسبب 

األوضاع املعيشية ويعرض عملية التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية 

للخطر. املستدامة 

ويف قطاع املحاصيل، توجد أدلة عىل تأثري تغري املناخ سلبًا عىل 

محصول القمح والذرة يف العديد من املناطق وعىل املستوى العاملي أيًضا. 

وتحذر الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ )IPCC( من حدوث 

انخفاض يف غلة بعض املحاصيل بنسبة ترتاوح بني 10 و25 يف املائة بشكل 

واسع االنتشار بحلول عام 2050. إن زيادة تواتر الليايل األكرث دفئًا يف 

معظم املناطق يرض بالعديد من املحاصيل، مع حدوث تأثري ملحوظ عىل 

محاصيل األرز و عىل جودتها. وقد انخفض عدد أصناف املحاصيل بشكل 

كبري خالل القرن العرشين، مام أثار مخاوف بشأن القدرة عىل التكيف، 

والضعف الورايث والتنوع الغذايئ. وقد تم استبدال أو وقف العمليات 

البيئية النموذجية يف أنظمة زراعة املحاصيل املختلفة مع استخدام مدخالت 

خارجية. وتوسعت أنظمة زراعة املحصول الواحد املكثفة يف جميع أنحاء 

العامل، مام أدى إىل انخفاض صمود النظم اإليكولوجية الزراعية وسبل 

العيش. وبالتايل ميثل الحفاظ عىل املوارد الوراثية للنباتات واملحاصيل الربية 

أخد التدابري املهمة التي ترمي لتحقيق التكيف.

ومن املتوقع أيًضا أن يكون لتغري املناخ تأثري كبري عىل تواتر انتشار آفات 

النباتات وتفيش األمراض. فيمكن أن تؤدي زيادة الظواهر املناخية القاسية 

)مثل نوبات الجفاف أو هطول األمطار عىل نطاق واسع عىل املدى القصري، مبا 

يف ذلك األعاصري(عىل سبيل املثال، باإلضافة إىل التسبب يف اضطرابات شديدة 

بحد ذاتها، إىل انتشار آفات وأمراض نباتية بصورة أكرث تواتراً وشدة، مثلام 

حدث أثناء انتشار الجراد الصحراوي يف شامل غرب أفريقيا ويف اليمن يف أواخر 

عام 2015 وأوائل عام 2016.

وينطبق هذا األمر بشكل خاص عىل البلدان النامية، حيث يسهم قطاعا 

األغذية والزراعة مساهمة كبرية يف الناتج املحيل اإلجاميل الوطني، لكنهام 

يجب أن تتحول الزراعة من كونها جزًءا من 
مشكلة تغري املناخ إىل كونها جزًءا من حل املشكلة

قطاع الزراعة مسؤول عن ربع انبعاثات غازات 	�
الدفيئة العاملية تقريبًا ولكن لديه إمكانات كبرية 

لتخزين كميات هائلة من الكربون يف الرتبة والغابات 
واملحيطات. وميكننا إجراء تقليل كبري يف االنبعاثات 

من خالل اعتامد أنظمة زراعية أكرث ذكاًء وأكرث تكامالً، 
وتحسني إدارة الغابات وتخطيط استخدام األرايض 

واالنتقال إىل تطبيق مناهج تحمي التنوع البيولوجي، 
واستخدام املوارد الطبيعية بشكل مستدام وتعزيز 

خدمات النظام اإليكولوجي. إن تبني أفضل املامرسات 
يف تغذية الرثوة الحيوانية وإدارة السامد واستخدام 
التقنيات بشكل أفضل مثل استخدام مولدات الغاز 

الحيوي واألجهزة املوفرة للطاقة متثل خطوة من 
خطوات التحول إىل الزراعة املستدامة.

إن تعزيز القدرة عىل الصمود ميكن أن متنع 
تحول الصدمة املناخية إىل أزمة

ما يقرب من ربع إجاميل األرضار والخسائر الناجمة 	�
عن الكوارث ذات الصلة باملناخ التي تحدث يف البلدان 

النامية يحدث يف مجال الزراعة. لقد حان الوقت لتعزيز 
قدرة املزارعني والغابات وصيادي األسامك عىل الصمود 

من خالل الحامية االجتامعية وغريها من الربامج، 
واالنتقال من االستجابة كرد فعل مع األزمات إىل منعها 

وتوقعها بشكل استباقي، ودعم الناس قبل الصدمات 
وأثناءها ويف أعقابها. إن من ميتلكون سبل عيش قادرة 

عىل الصمود يتمتعون بقدرة أفضل عىل منع وتقليل 
تأثري تغري املناخ وخطر الكوارث عىل حياتهم.

متثل الغابات أحد أكرث الحلول فعالية من حيث 
التكلفة للحد من تغري املناخ

متثل قدرة الغابات عىل تخزين كميات كبرية من 	�
الكربون يف أشجارها والشجريات السفلية وتربتها 

أفضل طريقة لدينا ملواجهة تغري املناخ. ويف حني تعترب 
عملية إزالة الغابات املدارية وتدهور الغابات مسؤولة 
عن 11 يف املائة من انبعاثات غازات الدفيئة يف العامل، 

فإن التشجري واإلدارة املستدامة للغابات والحد من 

إزالة الغابات تجعل الغابات واحدة من أكرث الحلول 
فعالية من حيث التكلفة والحلول الفورية املتعلقة 

بالحد من تغري املناخ. وليك نتمكن من االستغالل 
الكامل لسحر الغابات، سيكون من الرضوري معالجة 
دوافع إزالة الغابات وتدهورها وضامن توافر حوكمة 

مسؤولة وحيازة مرشوعة للغابات واألرايض ووضع 
أنظمة فعالة لرصد الغابات واإلبالغ عنها.

 تعترب الرتبة حليفتنا يف مكافحة الجوع 
وتغري املناخ

تشكل الرتبة أكرب تجمع للكربون العضوي األريض، 	�
وبذلك فهي تساعد عىل توفري املياه النظيفة والغذاء، 
ومنع التصحر وتوفري القدرة عىل الصمود يف مواجهة 
الفيضانات والجفاف كام أنها تخفف من تغري املناخ 

من خالل احتجاز الكربون. ومع ذلك، يعاين ثلث حجم 
الرتبة العاملية اليوم من تدهور يرتاوح بني املعدل 
املتوسط والكبري، مبا يجعلها غري قادرة عىل توفري 

خدمات النظام البيئي الرئيسية. ومن خالل اإلدارة 
املستدامة للرتبة واستصالح األرايض املتدهورة وتحسني 

صحة الرتبة، ميكننا إتاحة اإلمكانيات الكاملة للرتبة 
ليس فقط ملواجهة تغري املناخ ولكن للحفاظ عىل 

التنوع البيولوجي واملساعدة يف القضاء عىل الجوع 
وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية يف العامل.

تعد املحيطات واملياه الداخلية ذات أهمية 
حاسمة لتحقيق األمن الغذايئ العاملي ولتنظيم 

مناخ العامل
تغطي املحيطات 71 يف املائة من سطح كوكبنا، 	�

وهي متثل نظام يدعم الحياة لألرض، حيث توفر 
سلع وخدمات مجانية، من الطعام الذي نأكله إىل 

األكسجني الذي نتنفسه. وألن حوايل ثلث االنبعاثات 
الناتجة عن النشاط البرشي ينتهي يف املحيطات، 

فإنها تعد أكرب حوض للكربون النشط يف الكوكب. 
إن تغري املناخ وتحمض املحيطات وتغري الخصائص 

يزيد  املائية  للمسطحات  الفيزيائية والكيميائية 
من الشعور برضورة ضامن تحقيق صمود النظم 

االجتامعية - البيئية.

الرسائل الرئيسية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 2018. عمل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة بشأن تغري املناخ.

2.2 الفصل 
املناخي  التغري  خماطر 



منظمة األغذية والزراعة التحديات والفرص يف ظل عامل واحد50

020 10304050

%49

%36

%3

%4

%8

%23

%4

050

%17

%11

%30

%83

أ( حجم األرضار والخسائر التي تلحق بالزراعة كحصة من إجاميل 
الرضر والخسارة يف جميع القطاعات حسب نوع الخطر

ب( حجم األرضار والخسائر التي تلحق بالزراعة حسب القطاع 
الزراعي الفرعي، نسبة الحصة من اإلجاميل

العواصف

الزالزال 

الفيضانات 

تسونامي 

الجفاف

الثوران الربكاين 

المحاصيل

الرثوة الحيوانية 

مصايد األسماك

الغابات

غير محدد

بنغالديش
قارب مير بالقرب من منازل 
الزالت تغمرها املياه بسبب 

إعصار آيال، الذي اجتاح 
بنغالديش يف مايو/ أَيَّار 

2009، مام أدى إىل هدم 
املنازل وقتل الحيوانات 

وتدمري املحاصيل. 

 ©FAO / MUNIR UZ ZAMAN

يستوعبان بالفعل حوايل 26 يف املائة من التأثري االقتصادي الناجم عن األخطار والكوارث 

الطبيعية املتوسطة والكبرية الحجم.

باإلضافة إىل ذلك، يؤثر تغري املناخ عىل الحيوانات بشكل مبارش )من خالل اإلجهاد 

الحراري وزيادة معدالت املرض والوفيات عىل سبيل املثال( وبشكل غري مبارش )من 

خالل جودة وتوافر األعالف واألمراض الحيوانية عىل سبيل املثال(. يعد مربو املاشية 

من أصحاب الحيازات الصغرية وصيادو األسامك والرعاة من أكرث الفئات عرضة للتأثر 

بتغري املناخ. ومع ذلك، تتوافر مجموعة واسعة من خيارات التكيف املتاحة، مبا يف ذلك 

إدارة املياه، وتربية الحيوانات واألعالف الحيوانية املقاومة للجفاف والحرارة والبيئات 

القاسية، وتوفري التربيد أو التظليل وتنفيذ التنويع داخل وخارج املزرعة. كام يتم توثيق 

آثار تغري املناخ عىل صحة الحيوانات، خاصة بالنسبة لألمراض التي تنقلها نواقل األمراض 

حيث يزيد ارتفاع درجات الحرارة من بقاء نواقل األمراض ومسببات األمراض خالل 

فصل الشتاء. وميكن أن يؤدي أتباع أفضل املامرسات والتقنيات املطبقة يف تغذية الرثوة 

الحيوانية وإدارة السامد - باإلضافة إىل االستعانة عىل نطاق واسع بالوسائل التكنولوجية 

غري املستخدمة بالقدر الكايف مثل االستعانة مبولدات الغاز الحيوي واألجهزة املوفرة 

للطاقة –إىل مساعدة قطاع الرثوة الحيوانية عىل مستوى العامل يف خفض إنتاجه من 

غازات االحتباس الحراري بنسبة تصل إىل 30 يف املائة.

وقوع الكــوارث املناخية 
وتأثريهــا عىل الزراعة

املصدر: منظمة األغذية والزراعة. 2018. حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل.

حتديات منظمة األغذية والزراعة يف القرن الواحد والعشرين  
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)SIDS( النامية الصغرية  الجزرية  الدول 

السلبية لتغري املناخ تشعر بها جميع البلدان، وهي أشد اآلثار 
حدة يف أقل البلدان منواً )LDCs( والدول الجزرية الصغرية النامية 

)SIDS( واملناطق ذات النظم اإليكولوجية الهشة بشكل خاص )مثل 

األرايض الجافة والجبال واملناطق الساحلية(. وهذه هي نفس املواقع التي ميثل تحقيق 

أهداف أجندة 2030 فيها تحديًا كبريًا بالفعل. إننا يف حاجة إىل االنتقال من االستجابة 

كرد فعل لألزمات إىل اتباع أسلوب منع تلك األزمات وتوقعها بشكل استباقي، ودعم 

الناس قبل الصدمات وأثناءها ويف أعقابها. يكون األشخاص الذين يتمتعون بقدر أكرب 

من القدرة عىل الصمود أكرث قدرة عىل منع وتقليل آثار تغري املناخ وخطر الكوارث 

عىل حياتهم.

يف عام 2015، تسبب إعصار بام يف دمار واسع النطاق يف فانواتو، مام أثر عىل حوايل 

000 200 شخص، أي ما يعادل 73 يف املائة من عدد السكان، وتسبب يف أرضار تقدر بنحو 

590 مليون دوالر )65 يف املائة من إجاميل الناتج املحيل(. وترضرت الشعاب املرجانية 

وتم تدمري البنية التحتية الخاصة بالصيد. باإلضافة إىل ذلك، تم تدمري 70 يف املائة من 

املحاصيل الغذائية، مام وضع مزيد من ضغوط االستهالك املحيل عىل املصايد التي يرتاجع 

إنتاجها بالفعل.

t تتزايد معدالت الجوع يف العامل: ارتفعت األعداد 
التقديرية لألشخاص الذين يعانون من سوء التغذية 

اآلن إىل حوايل 820 مليون. وميكن إرجاع الكثري 
من الزيادة يف معدالت الجوع إىل زيادة الرصاعات، 

والتي غالباً ما تتفاقم بسبب الصدمات املرتبطة 
باملناخ.

t وفًقا لتقرير صدر مؤخراً عن الهيئة الحكومية 
الدولية املعنية بتغري املناخ، عند ارتفاع درجات 
الحرارة مبقدار 1.5 درجة مئوية هذا القرن عن 

مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، فإن 122 مليون 
شخص إضايف قد يعانون من الفقر املدقع بحلول 

عام 2030، ويرجع ذلك أساًسا إىل ارتفاع أسعار 
املواد الغذائية وتدهور الحالة الصحية.

t بني عامي 2006 و2016، كان 26 يف املائة من 
إجاميل األرضار والخسائر الناجمة عن الكوارث ذو 

الصلة باملناخ يف البلدان النامية يف قطاع الزراعة.
t بني عامي 2006 و2016، كان 30 يف املائة من 
الخسائر الزراعية الناتجة عن الكوارث ناجاًم عن 
الجفاف، بتكلفة أكرث من 29 مليار دوالر أمرييك.

t يف البلـدان الناميـة، يعاين قطاع الزراعة 
مـا يصـل إىل 83 يف املائة من جميع األرضار 

والخسـائر الناجمة عن الجفـاف، والتي يتوقع أن 
يؤدي تغري املنـاخ إىل تفاقمها.

�tتحذر الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري 
املناخ من أن انخفاض غلة املحاصيل قد أصبح حقيقة 

واقعة، وأن انخفاض بنسبة ترتاوح بني 10 و25 يف 
املائة قد يتنرش عىل نطاق واسع بحلول عام 2050.

�tميكن أن تؤدي زيادة الكربون العضوي يف 
الرتبة عن طريق تحسني تقنيات إدارة األرايض إىل 
زيادة إنتاج الغذاء مبقدار 17.6 مليون طن سنويًا 

واملساعدة يف الحفاظ عىل اإلنتاجية يف الظروف 
الجوية األكرث جفافًا.

�tيف حني أدى تدهور الرتبة يف العامل إىل إطالق 
ما يقرب من 78 جيجا طن من الكربون يف الغالف 
الجوي، فإن إعادة تأهيل الرتبة الزراعية واملتدهورة 

ميكن أن تزيل ما يصل إىل 51 جيجا طن من 
الكربون من الغالف الجوي.

�tمـن املتوقـع أن يؤدي تغري املناخ إىل وضع 
أعبـاء إضافية عىل أنظمـة املياه التي تعاين بالفعل. 

وسـيؤدي ذلك إىل زيادة التنافس عىل املياه، مام 
يؤثر عىل املياه والطاقة ومصايد األسـامك واألمن 

اإلقليمي. الغذايئ 
�tتعترب سالسل إمداد املاشية مسؤولة عن 14.5 

يف املائة من انبعاثات غازات الدفيئة البرشية املنشأ 
عىل مستوى العامل. وتعترب املاشية )لحوم البقر 
والحليب( مسؤولة عن حوايل ثلثي هذا الرقم.

�tتشري تقديرات منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة إىل أن القدرة عىل خفض االنبعاثات الناتجة 
عن اإلنتاج الحيواين، وخاصة غاز امليثان، تبلغ حوايل 

30 يف املائة من انبعاثات خط األساس.
�tبحلول عام 2055، قد تؤدي عملية إعادة توزيع 
األنواع الناتجة عن ارتفاع درجات حرارة املحيطات 

إىل تقليل كميات الصيد املحتمل من العديد من 
األسامك يف املناطق املدارية بنسبة 40-60 يف املائة، 
ويف خطوط العرض البعيدة عن خط االستواء بنسبة 

30-70 يف املائة.
�tتعتـرب إزالة الغابـات املدارية وتدهورها من 

خالل التوسـع الزراعـي، والتحويل إىل مراعي، 
وقطع األشـجار وتدمريهـا، وحرائق الغابات، 

وأسـباب أخرى مسـؤولة عن 11 يف املائة من 
انبعاثـات غـازات االحتباس الحراري يف العامل.

�tمنذ عام 1990، أظهرت أكرث من 20 دولة أنه 
من املمكن تحسني األمن الغذايئ مع الحفاظ عىل 

الغطاء الحرجي أو زيادته.
t تخـزن غابـات العامل ما يقدر بنحو 296 جيجا 

طـن من الكربـون يف كل من الكتلة الحيوية فوق 
األرض وتحتها.

�tتسهم مصايد األسامك وتربية األحياء املائية 
بنسبة بسيطة يف االنبعاثات العاملية، ولكنها توفر 
فرًصا كبرية للحد من استهالك الوقود وانبعاثاته.

�tيف الوقت الحايل، ثلث األغذية التي ننتجها تضيع 
أو تتلف. ويكلف ذلك ما يصل إىل 2.6 تريليون دوالر 

يف السنة، مبا يف ذلك 700 مليار دوالر تكاليف بيئية 
و900 مليار دوالر يف تكاليف اجتامعية.

حقائق وأرقام

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 2018. عمل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة بشأن تغري املناخ.
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النينيا وظاهرة  النينيو  ظاهرة  آثار 

األغذية تشري  موازنات  من  املستمدة  الجديدة  املعلومات 
يف  القطرية إىل انخفاض توافر األغذية وزيادة األسعار 
نتج  2015-2016. وقد  النينيو يف فرتة  املتأثرة بظاهرة  املناطق 

والتي  التاريخية،  باملعايري  مقارنًة  كبرية  مناخية  انحرافات وعيوب  الحدث  عن هذا 

العامل.  أنحاء مختلفة من  الشدة يف  حدثت بطرق مختلفة وبدرجات متفاوتة من 

النينيو يف حدوث ظروف جفاف قاسية وخاصة  املناطق، تسببت ظاهرة  ويف بعض 

الدخل. منخفضة ومتوسطة  بلدان  فيها  تقع  التي  املناطق  يف 

وغواتيامال  السلفادور  يف  وخاصة   - الوسطى  أمريكا  يف  الجاف  املمر  كان 

فرتة  يف  النينيو  بظاهرة  بشدة  تأثرت  التي  املناطق  أحد  ميثل   – وهندوراس 

هطول  تأخر  حيث  األمد،  وطويل  شديد  الجفاف  تأثري  وكان   .2016-2015

ودرجات  املتوسط  من  أقل  األمطار  كميات  وكانت  منتظم،  غري  وكان  األمطار 

 20 بني  ترتاوح  بنسبة  األنهار  مستويات  وانخفضت  املتوسط  من  أعىل  الحرارة 

خالل  الفرتات  أسوأ  من  واحدة  الجفاف  فرتة  وكانت  املعتاد.  عن  املائة  يف  و60 

حيث  الزراعي  اإلنتاج  يف  كبري  انخفاض  إىل  وأدت  املاضية،  العرش  السنوات 

غواتيامال  ففي  املائة.  يف   90 إىل   50 بني  ما  الحصاد  يف  الخسائر  نسبة  بلغت 

الفاقد  أن  واألغذية  الحيوانية  والرثوة  الزراعة  وزارة  تقديرات  أشارت  وحدها، 

 30.8 قدرها  إجاملية  مالية  خسارة  ميثل  مام  الذرة،  من  طن   82 000 بلغ 

طن،   118 200 السوداء  الفاصوليا  فاقد  بلغ  حني  يف  أمرييك،  دوالر  مليون 

 3.6 من  أكرث  أصبح  الجفاف  لهذا  ونتيجة  أمرييك.  دوالر  مليون   102.3 بتكلفة 

إنسانية. مساعدات  إىل  حاجة  يف  شخص  مليون 

البيئية الظروف  بسبب  املهاجرون 

مثل متثل   - العيش  سبل  عىل  واملناخية  البيئية  الضغوط 
حافًزا   - املتوقعة  غري  الطقس  وأمناط  والفيضانات  الجفاف 

زراعة  كثافة  ازدياد  ومع  الريفية.  املناطق  سكان  لهجرة  قويًا 

وباملثل،  الدخل.  ويرتاجع  اإلنتاج  وينخفض  الرتبة  تدهور  يزداد  األرايض، 

املتعلقة  والرصاعات  الطويلة  الجفاف  فرتات  عن  الناجمة  املياه  ندرة  فإن 

متثل  أن  وميكن  األرض.  ترك  إىل  فقراً  األكرث  املزارعني  تدفع  قد  املياه  باستخدام 

توفر  حيث  العيش  سبل  تنويع  أشكال  بعض  والدامئة  واملوسمية  املؤقتة  الهجرة 

يواجه  ما  غالبًا  السلبي،  الجانب  وعىل  الريفية.  األرس  من  للعديد  كبرية  فوائد 

من  املاليني  مئات  يضطر  أن  املتوقع  ومن  جمة.  ومخاطر  مصاعب  املهاجرون 

اآلن  من  والبيئية  املناخية  للضغوط  نتيجة  موطنهم  من  الفرار  إىل  األشخاص 

.2050 عام  وحتى 

التأثــريات املناخية لظاهــرة النينيو

مالحظات: مل يتم بعد تحديد الحدود النهائية بني جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان. ومل 
يتم بعد تحديد الوضع النهايئ ملنطقة أبيي.

 املصدر: هيئة الطقس الوطنية. آثار الطقس للتقلبات الجنوبية للنينيو. 
) WWW.WEATHER.GOV/JETSTREAM/ENSO_IMPACTS متاح عىل الرابط(

حتديات منظمة األغذية والزراعة يف القرن الواحد والعشرين  
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املتحدة لألمم  والزراعة  األغذية  مجاالت عمل منظمة 

من برنامج الفاو االسرتاتيجي الثاين )»جعل الزراعة والغابات كجزء 
ومصائد األسامك أكرث إنتاجية وأكرث استدامة«( تساعد املنظمة البلدان 
عىل تحويل أنظمتها الغذائية من خالل ما ييل: حامية املوارد الطبيعية، ودعم 

املنتجني يف تبني مامرسات أكرث إنتاجية واستدامة وقدرة عىل التكيف مع تغري املناخ، وتشجيع 

االنتقال إىل سياسات زراعية مستدامة وقادرة عىل التكيف مع املناخ، وتعزيز تنفيذ املساهامت 

املحددة وطنيًا، وغريها من األنشطة األخرى.

املناخ تغري  برنامج  يف  أحد  إهامل  عدم 
يترضر الفقراء والسكان األكرث تهميًشا بشكل غري ضخم من املخاطر واألزمات والتي غالبًا ما تتفاقم بسبب 

للبلدان  تغري املناخ. وتقدم منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة التوجيه والدعم يف مجال السياسات  

لتعزيز سبل العيش والنظم الغذائية وللحد من تعرض السكان ال سيام األكرث ضعًفا لألزمات. وتساعد 

هذه اإلجراءات عىل بناء اقتصادات ريفية أكرث شموالً وأكرث قدرة عىل الصمود وتعزز املامرسات الزراعية 

املستدامة. وتُعترب النساء أكرث عرضة للتأثر بتغري املناخ ألنهن يعانني من التمييز وعدم املساواة يف الوصول 

إىل األرض واملياه واألسواق والتقنيات واالئتامن. لذا يصعب عليهن بشكل خاص التكيف مع تغري املناخ.

وتضطلع املنظمة بدور قيادي يف السياق الدويل يف مجال الدعوة إىل تحقيق األمن الغذايئ، 

وتكتسب الرسائل الرئيسية للمنظمة مزيًدا من الدعم. ويف اآلونة األخرية، خالل مؤمترات 2015-

2016 للدول األطراف يف اتفاقيات ريو الثالث )اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي(، احتل قطاعي األغذية والزراعة مكانة 

بارزة نتيجة االهتامم املتزايد بضعف القطاعني وإمكاناتهام يف آن واحد.

وميثل اعتامد الدورة الثالثة والعرشين ملؤمتر األطراف لعمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة يف عام 

2017 نقطة تحول مهمة يف وضع الزراعة يف الخطاب الدويل املتعلق باملناخ. ويف أعقاب القرار الذي اتخذته 

90 يف املائة من البلدان بإدراج القطاعات الزراعية )املحاصيل واملاشية ومصايد األسامك وتربية األحياء 

املائية والغابات( كأحد األولويات يف مساهامتها املحددة وطنياً مبوجب اتفاقية باريس، تعيد كورونيفيا 

التأكيد عىل أهمية الزراعة واألمن الغذايئ يف جدول أعامل تغري املناخ. وقد اتفقت البلدان عىل العمل 

مًعا ملعالجة القضايا املتعلقة بالرتبة والرثوة الحيوانية وإدارة املغذيات واملياه، وكذلك األمن الغذايئ واآلثار 

االجتامعية واالقتصادية املتعلقة بتغري املناخ يف مختلف القطاعات الزراعية. وتعمل منظمة األغذية والزراعة 

لألمم املتحدة عىل دعم البلدان يف تطوير وتنفيذ هذا العمل املشرتك من خالل الندوات التي تعقد عرب 

اإلنرتنت وورش العمل التي تتيح لخرباء الزراعة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

تبادل وجهات النظر بشكل غري رسمي فيام يتعلق بكيفية تطوير وتنفيذ القرار.

الرتبة يف  الكربون  عىل  الحفاظ  يف  املساعدة 
تدعم منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة والرشاكة العاملية للرتبة البلدان يف تنفيذ املبادئ 

التوجيهية الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة لزيادة قدرة الرتبة عىل الصمود وتعزيز أنظمة 

املوارد الطبيعية عىل مواجهة آثار تغري املناخ إىل جانب تقليل انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة 

عن الرتبة. وتعزز الشبكة الدولية للرتبة السوداء )2017( التعاون التقني بني الدول ذات الرتبة 

السوداء لرصد وحامية وإدارة هذا املصدر الرثي للغاية للكربون العضوي يف الرتبة.

الطبيعية واملناظر  الغابات  إصالح 
ميكن أن يؤدي إصالح الغابات املتدهورة واألرايض األخرى إىل تحقيق مكاسب كبرية يف مخزون 

الكربون وزيادة قدرة السكان املحليني عىل الصمود والتكيف مع مخاطر تغري املناخ. وللوفاء بهذا 

التحدي الطموح، تقوم منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة - من خالل آلية إصالح الغابات 

واملناظر الطبيعية - بتيسري إدارة منرب مشرتك بني القطاعات يجمع الرشكاء الحكوميني ورشكاء التنمية 

الرئيسيني بهدف ترسيع االنتقال إىل إصالح واستعادة اإلنتاجية املستدامة للمناظر الطبيعية.

الكربون  منخفض  حيوانية  ثروة  إنتاج 
يف حني يوفر قطاع الرثوة الحيوانية أغذية عالية القيمة وغريها من الوظائف االقتصادية 

واالجتامعية، فهو ميثل أكرب مستهلك يف العامل لألرايض الزراعية، من خالل الرعي واستخدام 

محاصيل األعالف. وترتجم زيادة عدد السكان وارتفاع الدخل وزيادة التحرض يف صورة زيادة يف 

الطلب عىل اللحوم واأللبان والبيض، ال سيام يف البلدان النامية. لذلك يلعب قطاع الرثوة الحيوانية 

دوراً رئيسياً يف تغري املناخ وإدارة األرايض واملياه والتنوع البيولوجي.

 املنصــات العاملية 
والصمــود يف وجــه تغري املناخ

منابر وعمليات السياسات العاملية التي يشكل فيها الصمود يف وجه تغري 
املناخ عنرصا أساسيا لتحقيق التنمية املستدامة.

 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 
– اتفاقية باريس

التكيف مع 
تغري املناخ

)الصمود أمام تغري املناخ - عنرص أسايس 
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة(

خطة التنمية املستدامة لعام 2030 
)أهداف التنمية املستدامة(

الحد من مخاطر 
الكوارث وإدارتها

الحد من مخاطر الكوارث 
وإدارة مخاطر الكوارث 
والتكيف مع تغري املناخ 
التي تتأثر بالتغذية

الرابطة بني الشؤون 
اإلنسانية والتنمية

املؤمتر الدويل الثاين املعنى بالتغذية – عقد األمم 
املتحدة للعمل من أجل التغذية

مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين – جدول األعامل 
من أجل اإلنسانية

مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث – 
إطار عمل السنداي للحد من مخاطر الكوارث

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. 2018. حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل.

2.2 الفصل 
املناخي  التغري  خماطر 
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باملناخ املتعلقة  األنشطة  متويل 
كان االستثامر الزراعي وال يزال ميثل وسيلة فعالة ومستدامة للحد من الجوع والفقر لكنه يحمل 

أيًضا يف طياته إمكانات هائلة يف حامية املناخ إىل جانب منافع أخرى. وقد قام مرفق البيئة 

العاملية بتمويل اإلجراءات الخاصة باالستدامة ألكرث من عقدين، حيث خصص مبلغ 17 مليار 

دوالر من املنح وحشد مبلغ 88 مليار دوالر إضايف للتمويل. وقد انضم إليهم الصندوق األخرض 

للمناخ – آلية متويل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ للبلدان النامية وخطة عمل 

أديس أبابا ملساعدة النظام املايل العاملي عىل االستثامر يف األماكن الصحيحة. وقد اعتُمدت منظمة 

األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف الصندوق األخرض للمناخ يف عام 2016، ومنذ ذلك الحني عززت 

دعمها بشكل كبري مام أدى إىل تحقيق املزيد من النتائج للدول األعضاء.

الكربون من  املزيد  لتخزين  غاباتك  معرفة 
يف عام 2008 أنشأت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 

وبرنامج األمم املتحدة للبيئة رشاكة تعاونية تعرف باسم برنامج األمم املتحدة للحد 

من االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها والحفاظ عىل مخزونات الكربون 

الحرجية وتعزيزها )UN-REDD +( بهدف دعم البلدان التي ترغب يف املشاركة يف تقليل 

االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها.

الكوارث مخاطر  من  الحد 
يقع حوايل ربع إجاميل األرضار والخسائر الناجمة عن الكوارث املتعلقة باملناخ يف البلدان 

النامية يف قطاع الزراعة. وتعمل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة عىل تعزيز قدرة 

املزارعني ومزارعي الغابات والصيادين عىل الصمود من خالل وسائل الحامية االجتامعية 

وغريها من الربامج واالنتقال من استجابة رد الفعل تجاه األزمات إىل استجابة منعها 

وتوقعها بشكل استباقي ودعم السكان قبل الصدمات وأثناءها ويف أعقابها. ويتمتع السكان 

الذين ميتلكون سبل عيش قادرة عىل الصمود بقدرة أفضل عىل منع وتقليل تأثري تغري 

املناخ وخطر الكوارث عىل حياتهم. وميكن أن يهدد الجفاف، عىل وجه الخصوص، األمن 

الغذايئ والتغذية عىل املستوى املحيل ويزيد من تفاقم الظروف اإلنسانية، مام قد يؤدي 

إىل نزوح السكان عىل نطاق واسع وخلق ظروف تؤدي إىل نشوب رصاعات. ويف املجتمعات 

التي تعتمد عىل الزراعة يف املناطق ذات الدخل املنخفض، يؤدي الجفاف إىل زيادة 

احتاملية حدوث العنف والرصاعات املطولة عىل املستوى املحيل مام قد يشكل يف نهاية 

املطاف تهديًدا لالستقرار املجتمعي والسالم.

وقد سلطت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ورشكاؤها الضوء عىل مخاطر 

الجفاف ودعت إىل االستجابة الفورية بني الحكومات والجهات املانحة للتأكد من أن اإلنذار 

املبكر يصحبه عمل مبكر من خالل مختلف نظم األمن الغذايئ وأنظمة اإلنذار املبكر - مثل 

إدارتها لوحدة األمن الغذايئ وتحليل التغذية يف الصومال، استخدامها ونرشها لنظام التصنيف 

املتكامل ملراحل األمن الغذايئ ورشاكتها مع الحكومات والوكاالت غري الحكومية عىل املستويني 

القطري واإلقليمي.

دعم منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة للبلدان

t  العمل مع البلدان لتطوير السياسات، مبا يف ذلك
خطط التكيف الوطنية، ومتكني البيئات التي 

تدعم املزارعني والغابات وصيادي األسامك من 
أجل ترسيع اعتامد األدوات واملامرسات التي 

تقلل من آثار املخاطر والكوارث وتعزز القدرة 
عىل التكيف وقدرة نظم اإلنتاج عىل الصمود 
 أمام الصدمات ذات الصلة باملناخ وتغري املناخ.

t  تطوير عمليات تقييم أثر تغري املناخ والقابلية
للتأثر به بالنسبة للمحاصيل واملاشية ومصايد 

األسامك وتربية األحياء املائية ومصائد األسامك 
وكذلك بالنسبة لألشخاص الذين يعتمدون يف 

 كسب عيشهم عىل هذه القطاعات.

t  دعم البلدان يف تحليل العالقة بني تغري املناخ
ومخاطر املناخ والفقر لتعزيز سبل العيش 

 القادرة عىل الصمود.

t  مساعدة البلدان عىل صياغة سياسات
واسرتاتيجيات وبرامج إمنائية متعددة القطاعات 

مؤيدة للفقراء تتضمن موضوع تغري املناخ 
وتدعم فقراء الريف، وال سيام النساء والشباب، 

لزيادة قدرتهم عىل الصمود والتكيف مع آثار 
 تغري املناخ.

t  اعتامد نهج شامل لتعزيز القدرة عىل الصمود
وخفض معدالت الفقر يف املناطق الريفية من 
خالل تطبيق نظم الحامية االجتامعية امللمة 

 باملخاطر واملستجيبة للصدمات.

t  العمل مع البلدان لرصد االنبعاثات من
القطاعات الزراعية واإلبالغ عنها والحد منها 
باستخدام إجراءات التخفيف املناسبة عىل 
الصعيد الوطني، مبا يف ذلك إزالة الغابات 

وتدهورها )+ REDD(، وكذلك تعزيز احتجاز 
الكربون يف الرتبة ومن خالل الحفاظ عىل 

الغابات وإدارتها والتوسع فيها.

t  تشجيع مشاركة واستثامرات القطاع الخاص
وصغار املنتجني الحراجيني والزارعيني يف األنشطة 

املواتية للمناخ يف مجال الغابات واستخدام 
 األرايض.

t  دعم تحسـني إدارة املوارد الطبيعية، عىل
سـبيل املثال اإلدارة املستدامة واملتكاملة 

لألرايض واملياه، ومصايد األسـامك الداخلية 
وصيانـة الرتبة، ومتكني القدرة عىل صمود 

وتكيف املحاصيل واألشـجار وأصناف األسامك 
 وسالالت املاشية.

t  تحسني التنبؤ بالطقس واملناخ، والتنبؤ بالتغريات
يف النظم اإليكولوجية املائية )مثل امللوحة 

واألكسجني ودرجة الحموضة(، وإبالغ املزارعني 
 بذلك.

t  تعزيز نظم اإلنذار املبكر، وآليات رد الفعل
الرسيع ووضع خطط الطوارئ ملواجهة الكوارث 

الطبيعية وكذلك اآلفات واألمراض النباتية العابرة 
للحدود وتطوير قدرات إدارة الحد من مخاطر 

 الكوارث.

t  تطوير قدرة البلدان عىل تعزيز إطار الشفافية
الخاص بها من أجل العمل والدعم يف القطاعات 

الزراعية، مبا يف ذلك دعم تطوير مساهامتهم 
املحددة الوطنية وإدماج الزراعة يف خطط التكيف 

 الوطنية الخاصة بهم.

t  متكني املزارعات من الحصول عىل األرايض
واملوارد واملعلومات والتقنيات ملساعدة 

 مجتمعاتهن عىل مواجهة آثار تغري املناخ.

t  املساعدة يف زيادة االستثامرات املناخية
للقطاعات الزراعية من خالل مساعدة البلدان 

عىل الحصول عىل التمويل من الصندوق األخرض 
للمناخ ومرفق البيئة العاملية ومصادر أخرى.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 2018 . عمل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة املتعلق بتغري املناخ.

حتديات منظمة األغذية والزراعة يف القرن الواحد والعشرين  
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ميدانية   قصص 

منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة وتغري املناخ يف جميع 

أنحاء العامل

حافظة املنظمة لتغري املناخ كنوع من االستجابة توسعت 
للطلب املتزايد. فمنذ عام 2009، تناول أكرث من 300 

مرشوع وبرنامج موضوع التكيف مع تغري املناخ والتخفيف 

من حدته يف القطاعات الزراعية. ومن خالل شبكة منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

الواسعة من املهنيني، تدعم املنظمة البلدان يف مجموعة واسعة من القضايا املتعلقة 

باملناخ، من تصميم السياسات إىل املامرسات املحسنة وتنمية القدرات. وميكن االطالع عىل 

بعض األمثلة عىل املرشوعات أدناه.

كارثة رضبتها  التي  هايتي  يف  الصمود  بناء 
تم تصميم مرشوع مشرتك بالتعاون بني منظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة ومرفق البيئة العاملية لتعزيز 

القدرة عىل التكيف مع تغري املناخ والحد من مخاطر 

الكوارث يف مجال الزراعة من أجل تحسني األمن الغذايئ 

يف هايتي بعد وقوع أحد الزالزل، ملساعدة املزارعني عىل 

إنتاج املزيد من األغذية وزيادة دخلهم وتحسني قدرة سبل عيشهم عىل الصمود يف 

مواجهة الكوارث. وتشمل املامرسات املستدامة والقادرة عىل الصمود أمام تغري املناخ 

القيام بزراعة أصناف من املحاصيل األساسية التي تتحمل الجفاف، وتم إدخال نظام 

الزراعة الحفظية، والحراجة الزراعية، وزراعة األشجار، والزراعة يف خطوط كنتورية 

.)FFS( وزراعة املنحدرات باستخدام نهج مدرسة املزارعني الحقلية

أنشأ املرشوع 130 مزرعة منوذجية تم تكييفها بشكل محيل وتركز عىل اإلنتاج 

الزراعي الذيك مناخيًا و20 مدرسة مزارعني حقلية فعالة لألنظمة الزراعية املبتكرة 

الخاصة بالتكيف. وعىل مستوى السياسات، تم إعداد ملخص فني حول مامرسات 

التكيف مع تغري املناخ وإدارة مخاطر الكوارث كام تم تنقيح وتحديث خطة العمل 

الوطنية بهايتي للتكيف مع تغري املناخ إىل جانب تقديم مساعدة تقنية إلنشاء مديرية 

تغري املناخ ووضع عرش خطط مجتمعية إلدارة مخاطر الكوارث والتحقق من صحتها 

من قبل املستفيدين. وقام املرشوع بدعم املزارعني يف اكتساب املعرفة الالزمة لتحسني 

إنتاج محاصيل الحدائق السوقية وغريها من املحاصيل األساسية املقاومة لتغري املناخ. 

وقد أدى النهج الشامل الذي تم تبنيه يف هايتي إىل تحسني األمن الغذايئ وزيادة مرونة 

قدرة سبل عيش األرس وحامية البيئة.

يتي ها
الرضر الزراعي واملادي 

الذي رضب ميناء سالوت 
بعد إعصار ماثيو. 

 ©FAO / GIANLUCA

 GONDOLINI

الغذايئ  واألمن  املناخ  تغري  أمام  الصمود 
مبايل الريفية  املناطق  يف 

تعاين مايل، التي كانت تتسم دامئًا بالتقلب الشديد يف 

نسبة هطول األمطار، من بعض أشد تأثريات تغري املناخ. 

فعىل مدى السنوات الخمسني املاضية، وهي فرتة ارتفع 

فيها تعداد سكان البالد بنسبة ثالثة أضعاف، كان مناخ 

مايل يتعرض لسنوات من الجفاف والجفاف املطول مام ساهم يف تعرض املجتمعات 

الريفية للخطر وتدهور النظم اإليكولوجية الهشة التي تعتمد عليها.

الذي موله مرفق  املتحدة  األغذية والزراعة لألمم  واستطاع مرشوع منظمة 

 )FFS( الحقلية  املزارعني  مبادرات مدرسة  بناء شبكة موسعة من  العاملية  البيئة 

الزراعة  التكيف مع تغري املناخ يف قطاعات  إلدراج شواغل واسرتاتيجيات وأدوات 

والرعي. والغابات 

2.2 الفصل 
املناخي  التغري  خماطر 
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وقد مكن املرشوع املزارعني من تبادل املعرفة حول كيفية تنويع اإلنتاج وتحسني صحة 

وخصوبة الرتبة وتحديد حدود تحمل األنواع املختلفة لدرجات الحرارة ونسبة هطول األمطار 

واختيار البذور واألصناف األكرث قدرة عىل املقاومة. ومن خالل تنفيذ تدابري التكيف الزراعي 

عىل أكرث من 123 ألف هكتار من األرض، ساعد املرشوع عىل تحسني قدرة 41 ألف مزارع 

من أصحاب الحيازات الصغرية عىل الصمود. وأشارت تقارير املرشوع إىل زيادة يف متوسط 

غلة املحاصيل ترتاوح بني 21 و77 يف املائة بالنسبة للذرة الرفيعة والدخن واألرز والذرة 

والسمسم والقطن إىل جانب زيادة بنسبة 97 يف املائة يف غلة بذور الذرة الرفيعة الهجينة.

إدراج قطاع الزراعة يف عملية التكيف يف كينيا
يف كينيا، يهدد تغري املناخ القطاع الزراعي الذي يعد 

املصدر الرئييس لكسب الرزق يف البالد والقلب النابض 

لالقتصاد الكيني. ويعمل بقطاع الزراعة أكرث من 40 يف 

املائة من سكان كينيا، حيث ترتفع النسبة إىل أكرث من 70 

يف املائة يف املناطق الريفية وتسهم مبارشة بنسبة 26 يف 

املائة من الناتج املحيل اإلجاميل، و تسهم بنسبة 27 يف املائة أخرى من الناتج املحيل 

اإلجاميل بشكل غري مبارش من خالل االرتباط مع القطاعات األخرى. ويهدف برنامج 

إدراج الزراعة يف خطط التكيف الوطنية، وهي عبارة عن رشاكة بني منظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، إىل معالجة عملية التكيف مع 

تغري املناخ قامت بدعم املشاورات التي جرت عىل املستوى القطري بشأن برنامج 

كينيا إلطار الزراعة الذكية مناخيًا، بهدف إدماج تغري املناخ يف عملية التخطيط للتنمية 

الوطنية ووضع امليزانية. وقد شملت هذه املشاورات ممثلني عن الحكومة بهدف وضع 

خطوط أساس وأهداف وأحكام للتوجيه املحيل.

التحريج  وإعادة  الفقر  مرشوع  باراغواي: 
متكامل  نهج   - املناخ  وتغري  والطاقة 

املناخ وتغري  املدقع  الفقر  ملكافحة 
يف باراغواي، ميارس أكرث من ثلثي السكان الذين يعانون 

من فقر مدقع العمل الخاص يف أنشطة الزراعة واألنشطة 

الحساسة مناخيًا. وكثري منهم من السكان األصليني، الذين 

يعيشون يف املناطق النائية، ويفتقرون إىل املوارد وحقوق امللكية، ويعتمدون عىل 

املوارد الطبيعية لتلبية احتياجاتهم األساسية. وبهذا فهم أشد عرضة للمعاناة من تغري 

املناخ والصدمات األخرى. وقد صاغت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة بالتعاون 

 )PROEZA( مع حكومة باراغواي مرشوع الفقر وإعادة التحريج والطاقة وتغري املناخ

لتحسني قدرة األرس الفقرية وشديدة الفقر عىل مواجهة تغري املناخ، من خالل الحامية 

االجتامعية امللمة باملخاطر، مع مكافحة إزالة الغابات وتخفيف انبعاثات غازات 

الدفيئة. وقد وافق الصندوق األخرض للمناخ عىل منح املرشوع 90 مليون دوالر أمرييك.

األعلى[ ]في 

كينيا
رجل يقوم بإطعام بعض 

ماشيته التي متكنت من البقاء 
عىل قيد الحياة، والتي متكن 

من إنقاذها من الجفاف 
املهلك بفضل برنامج تدخل 

تعاوين قادته منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة والذي 

قدم علًفا محصًنا لتخفيف 
حدة الجفاف يف قريته.

©FAO / MARCO LONGARI

]اليسار[

باراغواي
ال تزال الكاريتا التقليدية التي 
يستخدمها املزارعون هي أكرث 

الوسائل شيوًعا لنقل الناس 
واإلنتاج واألحامل الثقيلة 

األخرى. ويتم تبني استخدام 
معدات وتقنيات جديدة لرفع 

مستويات اإلنتاج. 

©FAO / K. PRATT
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الزراعي  اإلنتاج  نظام  العامئة:  الحدائق 
بنغالديش يف  مناخًيا  الذيك 

ميكن مشاهدة بعض أدلة تغري املناخ يف بنغالديش املتمثلة يف 

تراكم األمطار الغزيرة والعواصف املتكررة وارتفاع منسوب مياه 

البحر مام يؤدي إىل حدوث فيضانات شديدة. وبسبب غمر املياه 

املستمر، غالبًا ما تضيع املحاصيل وأصبحت األرايض املخصصة 

للزراعة شحيحة. وتظل املناطق املنخفضة يف بنغالديش مغمورة باملياه ملدة 6-8 أشهر كل عام، 

وخاصة خالل موسم الرياح املوسمية. ونتيجة لذلك، أصبحت عملية زراعة املحاصيل مستحيلة 

عىل األرض. ويف ظل هذه الظروف، تم إعطاء األولوية لتطبيق تدابري التكيف والقدرة عىل 

الصمود الخاصة بكل موقع لتحسني األمن الغذايئ لألشخاص املعرضني للخطر يف البالد. ويف عام 

2015، أجرت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة دراسة عىل تطبيق نظام ناجح لإلنتاج 

الذيك مناخيًا يف األرايض املنخفضة بالبالد وقد استند هذا النظام عىل املعرفة املحلية للمزارعني. 

واستطاع هؤالء املزارعون تحويل موسم الفيضان املطول إىل فرصة من خالل: »الحدائق العامئة«. 

فيتم استخدام مساحات عامئة مصنوعة من املواد العضوية املحلية لزراعة حوايل 30 نوًعا من 

الخرضوات والتوابل وغريها من املحاصيل. ويتم تكرار املرشوع يف املناطق والبلدان األخرى ذات 

النظم اإليكولوجية التي توجد بها أرايض رطبة مامثلة.

بنغالديش
فردويس بيغوم، 35 عاًما، 
عضو يف مدرسة مزارعني 

ميدانية وهي تقف اللتقاط 
صورة لها أثناء عملها يف 

حقل الخضار الخاص بها. 

 ©FAO

تكييف الري عىل نطاق صغري 
عىل تغري املناخ يف وسط 

وغرب إفريقيا

تعد منطقة وسط وغرب إفريقيا 
واحدة من أكرث املناطق ترضراً 

من آثار تغري املناخ.
وتقوم منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة هناك بتنفيذ مرشوع لتوفري 

األدوات الالزمة ملساعدة أصحاب 
املصلحة املعنيني بإدارة املياه، 

الذين يضمون واضعو السياسات 
وحتى صغار املزارعني، عىل تصميم 
اسرتاتيجيات التكيف يف نظم الري 
عىل نطاق صغري والتي تستجيب 

الحتياجات املزارعني الفقراء.

تقييامت  يجري هذا املرشوع 
املناخ،  تغري  آثار  بشأن  تشاركية 
الريفية  املجتمعات  تأثر  ومدى 

التكيف يف  وقدرتها عىل  املختلفة 
والنيجر.  ومايل  وغامبيا  ديفوار  كوت 
ويقول مانكا تراويل، وهو مزارع من 
املايض، كان  ساليكيني يف غامبيا: "يف 
املحصول يكفي األرس ملدة 12 شهًرا 
إذا كان موسم األمطار جيًدا، ولكن 

املناخ، هناك  اآلن، وبسبب تغري 
الذين يكفيهم  الناس  أقل من  عدد 

أكرث من ستة أشهر". انتاجهم 

ويدرك املزارعون أن الوقت قد حان 
"إلعادة التفكري" يف الزراعة ملواجهة 

آثار تغري املناخ مثل: اعتامد أنواع األرز 
ذات الدورة القصرية وتنويع املحاصيل 

وتعديل الجدول الزمني لزراعة املحاصيل 
ملراعاة تأثري تغري املناخ عىل الفصول 

وتكييف أنظمة الري مع تقلبات املناخ 
الجديدة أو إنشاء بنية تحتية مستدامة 

قادرة عىل مواجهة تغري املناخ.

املستصلحة  الطبيعية  املناظر 
واإلنتاجية املستدامة يف رواندا.

التزمت رواندا باستصالح مليوين 
هكتار من األرايض املتدهورة بحلول 
عام 2020 ضمن تحديات بون حتى 

تصبح قادرة عىل توفري الطعام بصورة 
مستدامة لسكانها الذين تتزايد 

أعدادهم. وملواجهة هذا التحدي 
الطموح، تقوم منظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة بتيسري جهود 
منصة تشمل عدة قطاعات وتجمع 
الرشكاء الحكوميني ورشكاء التنمية 

الرئيسيني بهدف ترسيع االنتقال نحو 
استصالح املناظر الطبيعية واستعادة 

املستدامة. اإلنتاجية 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 2017. عمل منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة املتعلق بتغري املناخ.

2.2 الفصل 
املناخي  التغري  خماطر 
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الفصل 3.2

املوارد الطبيعية الواقعة حتت 
الضغط: التنوع البيولوجي واملياه

السودان
مجموعة متنوعة من قوالح 
الذرة املجففة. رايف فافر – 

منظمة األغذية والزراعة 

©FAO/RAPHY FAVRE

املياه عىل  البيولوجي وموارد  التنوع  حامية 
للتغلب عىل  بالغ األهمية  أمر  كوكب األرض 

الكربى. العاملية  التحديات 

كل من الهواء الذي نتنفسه واملاء الذي نرشبه والطعام يعتمد 
الذي نتناوله عىل التنوع البيولوجي- لكن مطالب السكان 
املتزايدين ومامرسات الزراعة غري املستدامة تعرقل الوصول إىل 

أبسط احتياجات اإلنسانية.

وتأيت حامية التنوع البيولوجي، وهو تنوع الحياة عىل كوكب األرض، وحامية 

استخدامه ضمن العوامل الرئيسية للتغلب عىل التحديات العاملية التي نواجهها. ويعد 

التنوع البيولوجي جزًءا ال يتجزأ من صحة النظام اإليكولوجي، وهو أمر رضوري لتحقيق 

الزيادة املستدامة يف إنتاج األغذية وبناء سبل عيش قادرة عىل الصمود. ومع ذلك، فإن 

الوترية املقلقة لفقدان التنوع البيولوجي يف الوقت الراهن تهدد بعواقب وخيمة عىل 

البرشية إذا مل يتم السيطرة عليه. ويف حني أن التغريات املناخية قد تكون قابلة لالنعكاس 

يف الوقت املناسب، إال أنه ليس هناك عودة مبجرد انقراض األنواع.

لقد ساعد املزارعون والرعاة وسكان الغابات وصائدي األسامك يف نسج شبكة 

الحياة الغنية ملئات املئات من األجيال. ولكننا بدأنا نفهم اآلن فقط األثر السلبي للتنمية 
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The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture presents 

the first global assessment of biodiversity for food and agriculture worldwide. 

Biodiversity for food and agriculture is the diversity of plants, animals and 

micro-organisms at genetic, species and ecosystem levels, present in and 

around crop, livestock, forest and aquatic production systems. It is essential 

to the structure, functions and processes of these systems, to livelihoods and 

food security, and to the supply of a wide range of ecosystem services. It has 

been managed or influenced by farmers, livestock keepers, forest dwellers, 

fish farmers and fisherfolk for hundreds of generations.

Prepared through a participatory, country-driven process, the report draws 

on information from 91 country reports to provide a description of the roles 

and importance of biodiversity for food and agriculture, the drivers of 

change affecting it and its current status and trends. It describes the state of 

efforts to promote the sustainable use and conservation of biodiversity for 

food and agriculture, including through the development of supporting 

policies, legal frameworks, institutions and capacities. It concludes with a 

discussion of needs and challenges in the future management of biodiversity 

for food and agriculture.

The report complements other global assessments prepared under the 

auspices of the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture, 

which have focused on the state of genetic resources within particular sectors 

of food and agriculture.
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البرشية غري املستدامة عىل التنوع البيولوجي والعواقب بالنسبة لكوكب األرض. وإذا أخذنا 

مثااًل واحًدا فقط، سنجد أنه خالل 12 عاًما فقط، بني عامي 2005 و2016، زادت سالالت 

املاشية املصنفة عىل أنها معرضة لخطر االنقراض بنسبة 13 يف املائة.

ولألنظمة الغذائية الحديثة أثر عميق عىل كل من أمناط إنتاج واستهالك األغذية. 

فهناك خمسة محاصيل فقط - األرز والقمح والذرة والدخن والذرة الرفيعة - توفر حوايل 

نصف احتياجات اإلنسان من الطاقة الغذائية؛ وهناك خمسة أنواع حيوانية - األبقار 

واألغنام واملاعز والخنازير والدجاج - توفر حوايل ثلث متوسط الربوتني اليومي املستهلك؛ 

ومتثل عرشة أنواع من األسامك أكرث من ربع إنتاج املصيد من املحيطات والبحار. ويؤدي 

استخدام هذا العدد الصغري من األنواع، التي غالبًا ما يكون لها قاعدة وراثية ضيقة، إىل 

زيادة ضعف أنظمة اإلنتاج ويعرض األمن الغذايئ والتغذية للخطر.

وإلطعام العرشة مليارات شخص الذين من املتوقع أن يعيشوا عىل كوكب األرض 

يف عام 2050، يتعني علينا إقامة توازن بني الجودة والتنوع وربط اإلنتاجية باالستدامة 

وتلبية احتياجات الناس. وهناك اعرتاف متزايد بأن إدارة املوارد الطبيعية عىل نحو 

مستدام وحامية وتعميم التنوع البيولوجي يجب أن متثل أولوية يف الخطط الوطنية إذا 

أردنا تقديم أطعمة مغذية لألجيال الحالية واملقبلة وتحقيق خطة التنمية املستدامة 

لعام 2030.

واليوم، الزال يعاين حوايل 820 مليون شخص من الجوع املزمن، ويعاين ما 

التغذية عىل  التقزم، ويؤثر سوء  يقرب من ربع األطفال دون سن الخامسة من 

البدانة، التي تؤثر عىل شخص من كل مثانية  الزيادة يف  ثلث سكان العامل. ومتثل 

للقلق ومدفوًعا بشكل  مثريًا  اتجاًها جديًدا  الكوكب،  يعيشون عىل هذا  أشخاص 

أغذية  للفقراء عىل  نسبيًا  امليرس  والحصول  الرسيع  الحرضي  بالتوسع  متزايد 

الطاقة وتحتوي عىل كمية مرتفعة من  رخيصة مجهزة ذات كثافة من حيث 

والسكريات. واألمالح  الدهون 

وتتمثل االستجابة الرئيسية لسوء التغذية وتغري املناخ واألمراض الناشئة 

والضغوط عىل اإلمداد باملياه وتغيري متطلبات السوق يف صون مجموعة واسعة 

من التنوع النبايت والحيواين واستخدامها بشكل مستدام. وتعد الزراعة املستدامة 

هي الحل لالتجاهات املنعكسة التي تؤدي إىل فقدان التنوع البيولوجي، والنظم 

اإليكولوجية التالفة، وتدهور مواردنا الطبيعية وانهيارها. وميكن للتقنيات التي 

تدمج بنجاح جميع أبعاد االستدامة الثالثة )االجتامعية واالقتصادية والبيئية( أن 

يكون لديها القدرة عىل الحفاظ عىل املوارد الطبيعية بشكل أفضل يف الوقت الذي 

يتم فيه زراعة املزيد من األغذية الصحية مبوارد أقل، واالستجابة للطلب الحرضي 

املتزايد عىل زيادة التغذية واالستهالك املسؤول. كام يعد تعميم التنوع البيولوجي، 

وإدماج نُهج املناظر الطبيعية الربية البحرية يف اإلجراءات والسياسات واالستثامرات، 

ودعم حقوق املزارعني يف املوارد الوراثية، ضمن األمور األساسية لبناء سبل عيش 

قادرة عىل الصمود. 

البيولوجي والتنوع  والزراعة  األغذية  منظمة 

منظمة األغذية والزراعة إىل مواءمة الحاجة إىل تسعى 
الغذاء مع الحاجة إىل حامية املوارد الطبيعية من 

خالل وضع نهج متكامل لالستدامة من خالل الزراعة 

والغابات ومصايد األسامك وتربية األحياء املائية. وإقراًرا بأن التنوع البيولوجي 

جزء ال يتجزأ من الزراعة، تلتزم منظمة األغذية والزراعة بدعم الحكومات والعمل 

مع الجهات الفاعلة الرئيسية األخرى عىل تعميم التنوع البيولوجي باعتباره عنرًصا 

حيويا الستدامة األغذية والزراعة. وهذا جزء من العمل الذي تنجزه املنظمة من 

خالل برنامجها االسرتاتيجي الثاين )»جعل الزراعة والحراجة ومصائد األسامك أكرث 

استدامة«(، الذي يشجع االنتقال الفعال نحو أنظمة إنتاج زراعي أكرث تكامالً 

واستدامة من خالل زيادة اإلنتاجية وفرص العمل؛ وحامية املوارد الطبيعية؛ 

وتحسني سبل املعيشة وتعزيز النمو االقتصادي؛ وتعزيز قدرة الناس واملجتمعات 

والنظم اإليكولوجية عىل الصمود.

ووفرت املنظمة، منذ تأسيسها، منصة حكومية دولية يتم فيها مناقشة 

السياسات املتعلقة بالتنوع البيولوجي، ويتم فيها التفاوض بشأن االتفاقيات ذات 

حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
عىل مستوى العامل

يعترب تقرير حالة التنوع البيولوجي 
لألغذية والزراعة عىل مستوى العامل، 
الذي صدر يف عام 2019، أول تقرير 

يحلل حالة النباتات والحيوانات 
والكائنات الحية الدقيقة التي 
تدعم اإلنتاج الغذايئ والزراعي 

عىل املستوى الجيني وعىل مستوى 
األنواع والنظام اإليكولوجي.

ويشمل التنوع البيولوجي لألغذية 
والزراعة كل من النباتات الربية 

واملستزرعة والحيوانات الربية 
واملدجنة التي توفر الغذاء واألعالف 

والوقود واأللياف؛ و»التنوع البيولوجي 
املقرتن« - عدد ال يحىص من الكائنات 

التي تدعم إنتاج األغذية، مبا يف ذلك 
امللقحات األخرى للنحل، والنباتات 

والحيوانات والكائنات الدقيقة التي 
تساعد عىل تنقية املياه والهواء 

والحفاظ عىل خصوبة الرتبة وصحة 
األسامك واألشجار ومكافحة آفات 

املحاصيل وأمراض الرثوة الحيوانية.

األغذية  منظمة  وأعدت 
إرشاف  تحت  التقرير  والزراعة 
لألغذية  الوراثية  املوارد  هيئة 

وهي   - لها  التابعة  والزراعة 
الدامئة  الدولية  الحكومية  الهيئة 

التنوع  تتناول  التي  الوحيدة 
والزراعة  لألغذية  البيولوجي 
التقرير  ويستند   - بالتحديد 

والتقارير  البيانات  تحليل  إىل 
دولة   91 من  املقدمة  العاملية 

الغرض. لهذا  خصيًصا 
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 الصلة واعتامدها من قبل أعضائها. وتستضيف منظمة األغذية والزراعة أكرث من

70 صكاً وآلية تعمل عىل استدامة القضايا القطاعية واملشرتكة بني القطاعات، يشري الكثري 

منها إىل التنوع البيولوجي. وتطور منظمة األغذية والزراعة وتدعم البلدان يف تنفيذ 

الصكوك املعيارية ووضع الصكوك، مثل االتفاقات الدولية ومدونات السلوك وخطط العمل 

الدولية واملعايري الفنية وغريها التي تتناول التنوع البيولوجي بشكل مبارش أو غري مبارش.

األرض كوكب  لصحة  بالنسبة  اإليكولوجي  النظام  خدمات  أهمية 
الخارجية  املدخالت  إىل  الحاجة  تخفض  اإليكولوجي  النظام  خدمات  من  االستفادة  إن 

التي  واألساليب  الصحية  اإليكولوجية  النظم  من  الزراعة  وتستفيد  الكفاءة.  وتحسن 

واملاشية  باملحاصيل  املرتبطة  املامرسات  يف  اإليكولوجي  النظام  اهتاممات  تدمج 

أربعة  اإليكولوجية  النظم  وتوفر  املائية.  األحياء  وتربية  األسامك  ومصائد  والغابات 

الخدمات: من  أنواع 

خدمات التزويد وهي املواد التي يستفيد منها األشخاص لتزويدهم باألغذية واألعالف 	�

واملياه واأللياف واألخشاب والوقود. وهي تدعم سبل العيش مبارشة ولها قيمة يف 

األسواق. وتشمل هذه الخدمات املحاصيل املدجنة واملاشية التي يربيها املزارعون 

ومريب املاشية، واألشجار التي يزرعها ويحصدها سكان الغابات، واألنواع املائية التي 

يحصدها أو يربيها صائدو األسامك ومامرسو تربية األحياء املائية.

النظام 	� عمليات  تنظيم  من  عليها  الحصول  يتم  التي  الفوائد  التنظيم وهي  خدمات 

أو  الفيضانات  التحكم يف  أو  الرتبة  الهواء وخصوبة  تنظيم جودة  اإليكولوجي مثل 

املحاصيل. تلقيح 

خدمات الدعم وهي رضورية إلنتاج جميع خدمات النظام اإليكولوجي األخرى من 	�

خالل تزويد النباتات والحيوانات مبساحات للمعيشة والسامح بتنوع األنواع وصون 

التنوع الورايث.

الخدمات الثقافية وهي فوائد غري مادية يحصل عليها الناس من النظم اإليكولوجية 	�

مثل اإللهام الجاميل والهنديس والهوية الثقافية والرفاهية الروحية.

ويعترب تقدير خدمات النظم اإليكولوجية األربعة تلك مبثابة أمر أسايس للحفاظ عىل 

صحة كوكب األرض.

الصحية الغذائية  واألمناط  التغذية 
لقد استهدفت وطورت عمليات التوطني واالختيار الزراعي حصة صغرية من آالف األنواع 

النباتية والحيوانية التي اعتاد أسالفنا عىل صيدها وجمعها. وبينام أدى ذلك إىل تحسني 

األداء والتكيف مع ظروف محددة، مام يسمح لنا بإطعام عدد متزايد من السكان، إال أنه 

أدى إىل فقدان التنوع.

والقمح(  والذرة  )األرز  فقط  أساسية  محاصيل  ثالثة  هناك  الحايل،  الوقت  ويف 

الطاقة  من  املتناول  غالبية  مًعا  توفر  والدجاج(  والخنازير  )األبقار  حيوانية  أنواع  وثالثة 

إىل  الخارجية  للمدخالت  األوسع  واالستخدام  اإلنتاج  تكثيف  وأدى  العامل.  يف  الغذاء   –

شبكة الحياة

التنوع البيولوجي هو مجموعة 
متنوعة من الحياة النباتية 

والحيوانية يف العامل، مبا يف ذلك 
التنوع الورايث وتنوع األنواع 

واألنظمة اإليكولوجية. وعندما يكون 
هناك تنوع كبري يف األنواع واملوائل 

واملورثات، تكون النظم اإليكولوجية 
أكرث صحة وإنتاجية وميكن أن 

تتكيف بشكل أفضل مع تحديات 
مثل تغري املناخ.

ويحمل التنوع البيولوجي رس الحياة، 
أكرث من التنوع ذاته، وذلك بالطريقة 

التي تتصل وتتفاعل بها األنواع 
املختلفة  والحيوانات  والنباتات 

وتعتمد عىل بعضها البعض. فالغابات 
توفر مأوى للحيوانات، والحيوانات 

تأكل النباتات، والنباتات تحتاج 
إىل تربة صحية للنمو، والفطريات 
تساعد عىل تسميد الرتبة، والنحل 

والحرشات األخرى تحمل حبوب 
اللقاح من نبات إىل آخر مام ميّكن 

للنباتات من التكاثر. ويؤدي فقدان 
األنواع، سواء الحيوانية أو النباتية، 
إىل إضعاف هذه الروابط وقد يغري 

أداء النظام اإليكولوجي بأكمله.

ويتمثل التنوع البيولوجي يف إجاميل 
كل النظم اإليكولوجية الربية والبحرية 

واألنواع املائية والتنوع الورايث. 
ويشمل التباين داخل الكائنات الحية 

واملركبات البيئية التي هي جزء منها 
وفيام بينها.

يُفهم التنوع البيولوجي عىل ثالثة 
مستويات:

تنوع النظام اإليكولوجي يشري 	�
إىل موائل مختلفة مثل الغابات 

املعتدلة أو املدارية والجبال 
والصحاري الباردة والساخنة 

واملحيطات واملستنقعات واألنهار 
والشعاب املرجانية. ويتميز كل 

نظام إيكولوجي بعالقات معقدة 
بني املكونات الحية مثل النباتات 
والحيوانات واملكونات غري الحية 

مثل الرتبة والهواء واملاء.

تنوع األنواع يشري إىل مجموعة 	�
من األنواع املختلفة مثل نحل 

العسل والتونة والقمح والخمرية.

التنوع الورايث يتوافق مع 	�
مجموعة متنوعة من الجينات 

املوجودة يف النباتات والحيوانات 
والفطريات والكائنات الحية 

الدقيقة. ويحدث التنوع الورايث 
داخل األنواع وكذلك فيام بينها. 

فعىل سبيل املثال، تعد أبقار 
هولستني فريزيان والنغوين 
وهريفورد كلها من املاشية، 

لكنها تبدو مختلفة ولديها أنواع 
مختلفة من اللحوم واأللبان.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2018.

3.2 الفصل 
املــوارد الطبيعية الواقعة حتت الضغط: التنــوع البيولوجي واملياه
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العوملة  تساهم  كام  املحاصيل.  إنتاج  يف  املستخدمة  األصناف  نطاق  يف  انخفاض 

الغذاء.  تبسيط  نحو  مهم  تحول  يف  واستهالكها  األغذية  إلنتاج  املتغرية  واألمناط 

مشاكل  تصاعد  يف  الطاقة  ومرتفعة  التنوع  منخفضة  الغذائية  األنظمة  وتساهم 

يف  النقص  بجانب  متزايد  بشكل  تتواجد  ما  عادة  والتي  املزمنة،  واألمراض  البدانة 

الدقيقة. املغذيات 

املامرسات  األحيان  الذي تحميه يف كثري من  البيولوجي،  التنوع  ويلعب 

الغذاء. وال  باألجداد، دورا رئيسيا يف ضامن كفاية  التقليدية والخاصة  الزراعية 

الورايث  التنوع  بدون  اإلنسان  الدقيقة لصحة  املغذيات  االحتياجات من  تلبية  ميكن 

اإليكولوجي. ويؤدي  النظام  وتنوع  األنواع  وتنوع  والنبايت،  والسميك  الحيواين 

والفواكه.  املحاصيل  العديد من  الغذائية يف  املواد  ارتفاع محتوى  إىل  التلقيح 

اإليكولوجي حجة  النظام  وتدهور  البيولوجي  التنوع  لفقدان  املقلقة  الوترية  وتشكل 

والغذائية. الزراعية  النظم  النظر يف  قوية إلعادة 

ذلك  يف  مبا  املتنوعة،  األطعمة  استخدام  املستدامة  الغذائية  النظم  وتعزز 

الغذائية  الناحية  من  الغنية  األنواع  تستخدم  التي  واملحلية  التقليدية  األطعمة 

املستغلة  وغري  واملهملة  الربية  األنواع  وكذلك  الحيوانات  وسالالت  النباتات  وأنواع 

كامل. بشكل 

تقديرات املوارد لدى منظمة األغذية والزراعة 
بشأن حالة األنواع والنظم اإليكولوجية

جنوب 
أفريقيا

مرشوع التلقيح العاملي.

©FAO/ NADINE AZZU

أجرت منظمة األغذية والزراعة لفرتة 
طويلة تقييامت لألغذية والزراعة 

)حالة األغذية والزراعة(، والغابات 
)حالة الغابات يف العامل، تقييم املوارد 
الحرجية يف العامل(، ومصايد األسامك 
وتربية األحياء املائية )حالة مصايد 

األسامك وتربية األحياء املائية يف العامل(. 
وساهمت هذه التقييامت يف معرفة 

حالة األنواع والنظم اإليكولوجية ذات 
الصلة باألغذية والزراعة.

ويف عام 2015، نرشت املنظمة بالتعاون 

مع الفريق التقني الحكومي الدويل 

املعني بالرتبة التقرير األول عن حالة 

موارد الرتبة يف العامل.

وباإلضافة إىل ذلك، نرشت املنظمة يف 

عام 2019 أول تقاريرها عىل اإلطالق 

بشأن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية 

والزراعة وحالة التنوع البيولوجي لألغذية 

والزراعة عىل مستوى العامل.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2018.
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تاريخ عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن التنوع 
البيولوجي واملوارد الطبيعية

1950s
اعتمدت منظمة األغذية 

والزراعة االتفاقية الدولية 
لوقاية النباتات، وهي 

معاهدة متعددة األطراف 
لتطبيق إجراءات الصحة 

النباتية من جانب الحكومات 
لحامية مواردها النباتية من 
اآلفات الضارة الناجمة عن 

التجارة الدولية.

1983
أنشأت منظمة األغذية 

والزراعة أول هيئة حكومية 
دولية تتعامل تحديًدا مع 
التنوع البيولوجي املتعلق 

باألغذية والزراعة، واملعروفة 

اليوم باسم هيئة املوارد 

الوراثية لألغذية والزراعة. 

وباعتبار 178 دولة واالتحاد 

األورويب أعضاء، تنسق الهيئة 

اإلجراءات العاملية لتعزيز 

التنوع البيولوجي لألغذية 

والزراعة. واعتمدت العديد 

من خطط العمل العاملية 

بشأن النبات )1996 و2011( 

والحيوان )2007( واملوارد 

الوراثية للغابات )2013(.

1994
بدأت منظمة األغذية والزراعة 

تعاونًا قويًا مع االتفاقية 

حديثة املنشأ املتعلقة بالتنوع 

.)CBD( البيولوجي

1995
اعتمدت منظمة األغذية 
والزراعة مدونة السلوك 

بشأن الصيد الرشيد. وتستند 
املدونة إىل املراعاة الواجبة 
للنظم اإليكولوجية والتنوع 

البيولوجي كجزء من املوازنة 
الفعالة لصون موارد األحياء 

املائية وإدارتها وتنميتها.

2001
اعتمدت منظمة األغذية 

والزراعة املعاهدة الدولية 
بشأن املوارد الوراثية النباتية 

لألغذية والزراعة. وتساعد 
املعاهدة البلدان عىل تطوير 

مناهج زراعية مستدامة 

وتدعم املزارعني والباحثني 
يف تكييف املحاصيل مع آثار 

تغري املناخ بهدف تحقيق 
األمن الغذايئ للجميع. 

واعتباًرا من 25 فرباير/ ُشبَاط 
2019، هناك 145 طرفًا 

متعاقًدا يف املعاهدة الدولية، 
مبا يف ذلك االتحاد األورويب.

2013
اعتمدت منظمة األغذية 
والزراعة ومنظمة الصحة 
العاملية مدونة السلوك 
الدولية الخاصة بإدارة 
مبيدات اآلفات. وتوفر 

املدونة معايري السلوك 
الخاصة باإلدارة السليمة 
ملبيدات اآلفات بالنسبة 

لجميع أصحاب املصلحة 
املعنيني يف دورة حياة 

املبيدات، بدًءا من الصياغة 
إىل التخلص.

2017
أطلقت منظمة األغذية 

والزراعة منصة تعميم 
التنوع البيولوجي يف 

الدورة الرابعة عرشة ملؤمتر 
األطراف املعني باتفاقية 

التنوع البيولوجي، يف 
لتيسري  باملكسيك،  كانكون 
تكامل اإلجراءات املتعلقة 
البيولوجي  التنوع  بصون 

واستخدامه املستدام وإدارته 
واستعادته عرب القطاعات 

الزراعية عىل املستوى 
الوطني واإلقليمي والدويل.

2018
األغذية  منظمة  استضافت 

والزراعة أول حوار 
املصلحة  أصحاب  بني 

تعميم  حول  املتعددين 
جميع  يف  البيولوجي  التنوع 
بالتعاون  الزراعة  قطاعات 

التنوع  اتفاقية  أمانة  مع 
جمعت  حيث  البيولوجي، 

بناء  بهدف  مًعا  الخرباء 
املامرسات،  من  مجتمع 

املستقبيل  العمل  وتخطيط 
التنوع  تعميم  ملنصة 

الوعي  ونرش  البيولوجي، 
املوارد. وتعبئة 

2019
تقييمها  املنظمة  تصدر 

األول للتنوع البيولوجي 
لألغذية والزراعة يف 
جميع أنحاء العامل. 
الجهود  حالة  ويصف 

االستخدام  لتعزيز  املبذولة 
التنوع  وحفظ  املستدام 

لألغذية  البيولوجي 
ذلك  يف  مبا  والزراعة، 

سياسات  وضع  خالل  من 
قانونية  وأطر  داعمة 
وقدرات. ومؤسسات 

قادت منظمة األغذية والزراعة، ألكرث من نصف قرن، العمل بشأن التنوع البيولوجي 
ألجل تحقيق أهداف إنهاء الجوع وسوء التغذية وتخفيف وطأة الفقر. وفيمل ييل 

جدول زمني لعمل املنظمة عىل مدار العقود.

صدر: منظمة األغذية والزراعة، 2018.
امل

3.2 الفصل 
املــوارد الطبيعية الواقعة حتت الضغط: التنــوع البيولوجي واملياه



منظمة األغذية والزراعة التحديات والفرص يف ظل عامل واحد64

البيولوجي التنوع  تعميم  منصة 

مببادرة رحبت  والزراعة  األغذية  منظمة  ملؤمتر  األربعون  الدورة 
وطلبت  البيولوجي،  التنوع  تعميم  منصة  لقيادة  املنظمة 

البيولوجي  التنوع  بشأن  االتفاقية  مع  بالتعاون  املنظمة،  من 

بالحفظ  الخاصة  اإلجراءات  تكامل  تيسري  والرشكاء،  األخرى  املتحدة  األمم  ومنظامت 

عىل  الزراعية  القطاعات  عرب  البيولوجي  التنوع  وإصالح  وإدارة  املستدام  واالستخدام 

والدولية. واإلقليمية  الوطنية  املستويات 

القطاعات  جميع  يف  جيدة  مامرسات  اعتامد  يف  للمنصة  النهايئ  الهدف  ويتمثل 

أنظمة  واستقرار  إنتاجية  زيادة  وبالتايل  البيولوجي،  التنوع  حفظ  تدعم  الزراعية 

الطبيعية.  واألنواع  املوائل  عىل  الضغوط  وخفض  الصمود،  عىل  وقدرتها  اإلنتاج 

املنصة  تيرس  سوف  و15،  و14   2 األهداف  السيام  املستدامة،  التنمية  أهداف  وبتناول 

إىل  املحلية  املستويات  من  السياسات  وتنسيق  تصميم  لتحسني  الخربات  تبادل  أيًضا 

للوصول  املصلحة  أصحاب  بني  والبيانات  املعلومات  تبادل  وكذلك  الدولية،  املستويات 

خدمات  واستخدام  حفظ  يف  واملفاضالت  واالتجاهات  الراهن  للوضع  مشرتك  فهم  إىل 

البيولوجي. التنوع 

يف  للمساعدة  كآلية  أيًضا  املنصة  ستعمل  والزراعة،  األغذية  منظمة  خالل  ومن 

وُعقد  بالسياسات.  تتعلق  للتنفيذ  قابلة  توصيات  إىل  املعرفة  أشكال  وتنوع  ثراء  ترجمة 

تعميم  بشأن  املتعددين  املصلحة  أصحاب  حوار  وهو  املنصة،  نظمته  كبري  حدث  أول 

مايو/   31 إىل   29 بني  ما  الفرتة  روما يف  الزراعية، يف  القطاعات  البيولوجي عرب  التنوع 

الحوار،  نتائج  يف  النظر  وبعد  القطاعات.  بني  روابط  إقامة  من  مّكن  مام   ،2018 أَيَّار 

من  والسلع  والغابات  األسامك  ومصايد  الزراعة  مبشكالت  املعنية  الفنية  اللجان  طلبت 

يضمن  مبا  الزراعية،  القطاعات  عرب  البيولوجي  التنوع  لتعميم  إسرتاتيجية  وضع  املنظمة 

مع  ومتشيًا  املناخ،  تغري  إسرتاتيجية  ذلك  يف  مبا  األخرى،  املنظمة  اسرتاتيجيات  مع  االتساق 

واالجتامع  البيولوجي،  التنوع  التفاقية   2020 عام  بعد  ملا  البيولوجي  التنوع  إطار  إعداد 

التزام  االسرتاتيجية  وستوضح   .)COP 15( االتفاقية  يف  األطراف  ملؤمتر  الخامس عرش 

يف  باريس«  »لحظة  لتحقيق  الزخم  بناء  يف  محفز  دور  بلعب  والزراعة  األغذية  منظمة 

منصة  وستتطلب  البيولوجي.  التنوع  اتفاقية  يف  األطراف  ملؤمتر  عرشة  الخامسة  الدورة 

وهام: ومتشابكني  متوازيني  مسارين  عىل  العمل  البيولوجي  التنوع  تعميم 

العاملي املستوى 
زيادة الوعي بأهمية التنوع البيولوجي يف جميع القطاعات الزراعية.	�

واملامرسات  	� واملقاييس  السياسات  مثل  الرئيسية  القضايا  بشأن  الحوار  تعزيز 

اإلقليمي. والتخطيط 

الرسائل الرئيسية

والتنوع  الطبيعية  املوارد  حامية 
األهمية  بالغ  أمر  البيولوجي هو 

وثروة  الناس  لصحة  بالنسبة 
كوكب األرض.

حاسم 	� أمر  البيولوجي  التنوع  يعد 
يف إنتاج ما يكفي من األطعمة 

مواجهة  بشكل مستدام يف  املغذية 
املناخ واألمراض  تحديات مثل تغري 

األعالف  والضغوط عىل  الناشئة 
متطلبات  وتغيري  املياه  وإمدادات 

السكان.  تزايد  نتيجة  السوق 
اإلنتاج كمية  يتناول  أال  ويجب 
الحرارية  السعرات  أو  الطعام 

املغذيات  قيم  أيًضا  بل  فحسب، 
واملعادن  الفيتامينات  مثل  املرتفعة 

األخرى.  الدقيقة   واملغذيات 
البيولوجي  التنوع  حامية   وتعد 
الزراعية  اإليكولوجية  النظم  يف 
)التغذية(،  الغذاء  إلنتاج  مهمة 

البيئية  األسس  والحفاظ عىل 
وبناء  الحياة  للحفاظ عىل  الالزمة 

الريف. العيش يف  سبل 

القطاعات الزراعية هي املستخدم 
الرئييس للتنوع البيولوجي ولكن 
لديها أيًضا القدرة عىل املساهمة 

يف حاميته

هي 	� املستدامة  الزراعة  تعترب 
التي  االتجاهات  لعكس  األساس 

البيولوجي  التنوع  فقدان  إىل  تؤدي 
وإزالة  التالفة  اإليكولوجية  والنظم 

ملواردنا  العام  والتدهور  الغابات 
النظم  إدارة  تم  ما  وإذا  الطبيعية. 

والبحرية  األرضية  اإليكولوجية 
بطريقة  العذبة  باملياه  والخاصة 
القطاعات  تسهم  فقد  مستدامة، 

توفري خدمات  الزراعية يف 
تلك  وتشمل  اإليكولوجي.  النظام 

جودة  عىل  الحفاظ   الخدمات 
وتشكيل  املغذيات  وتدوير  املياه 
ومكافحة  تأهيلها  وإعادة  الرتبة 
الكربون  أيونات  وعزل  التعرية 

وتوفري  الصمود  عىل  والقدرة 
ومكافحة  الربية  لألنواع  املوائل 

والتلقيح. البيولوجية  اآلفات 

واألطر  الرشيدة  الحوكمة 
املتابعة  وحوافز  التمكينية 
أساسية  أمور  السليمة هي 
البيولوجي. التنوع  لتعميم 

إلدارة 	� الترشيعات  متثل صياغة 
املوارد  الوصول إىل  وتنظيم 

مناطق حفظ  وإنشاء  الوراثية، 
املوائل  تدهور  اتجاه  لعكس 

لتعزيز  حوافز  وصياغة  الطبيعية، 
اإليكولوجي،  النظام  خدمات 

للنباتات  البيولوجي  التنوع  ومراقبة 
األصناف  لتحديد  والحيوانات 

االنقراض  لخطر  املعرضة  والسالالت 
التمكني  إطار  جميًعا جزًءا من 

وتعمل  البيولوجي.  التنوع  لتعميم 
مع  والزراعة  األغذية  منظمة 

الخاصة  اإلجراءات  لدمج  الرشكاء 
املستدامة  واإلدارة  بالحفظ 

عرب  البيولوجي  التنوع  واستعادة 
املستويات  عىل  الزراعية  القطاعات 

والدولية واإلقليمية  الوطنية 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2018.
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حقائق وأرقام

واملياه األرض 
تستضيف الرتبة ربع التنوع البيولوجي 	�

لكوكب األرض، ومع ذلك، تعاين 20 يف املائة 
إىل 30 يف املائة من األرايض من التدهور.

ميكن أن يتواجد أكرث من 000 1 نوع من 	�
الالفقاريات يف املرت املربع من تربة الغابات.

يوازي املعدل التقديري العاملي لالنجراف 	�
باألرايض الزراعية 193 كيلوغرام من 

الكربون العضوي املوجود يف الرتبة لكل 
هكتار يف السنة.

تم فقد ما يقرب من إىل 64 يف املائة 	�
71 يف املائة من املستنقعات منذ بداية 

القرن العرشين.
تستخدم الزراعة 70 يف املائة من جميع 	�

عمليات سحب املياه العذبة يف جميع 
أنحاء العامل، وما يصل إىل 95 يف املائة يف 

العديد من البلدان النامية.
تعتمد حوايل 40 يف املائة من املساحة 	�

املروية يف أنحاء العامل عىل املياه الجوفية.

وتربية  األسامك   مصايد 
املائية األحياء 

يأيت ما يقرب من 600 نوع من األحياء 	�
املائية املستخدمة إلنتاج الغذاء العاملي 
من تربية األحياء املائية. وهناك عرشة 

أنواع فقط )الصدفيات والقرشيات 
والنباتات والزعنفيات( متثل نصف 
اإلنتاج الكيل لرتبية األحياء املائية.

توفر األسامك 20 يف املائة من الربوتني 	�
الحيواين لـ 3 مليارات شخص.

حيويًا 	� مؤئاًل  املرجانية  الشعاب  توفر 
لـ 25 يف املائة من األنواع البحرية 

العامل. املعروفة يف 

يف عام 2013، تم صيد 68.5 يف املائة 	�
من األرصدة السمكية التجارية املقدرة 
ضمن مستويات مستدامة من الناحية 
البيولوجية، منخفضة من 90 يف املائة 

يف عام 1974.
تصنف نحو 31.5 يف املائة من األرصدة 	�

السمكية عىل أنها صيد مفرط لألسامك.
توفر عرشة أنواع فقط حوايل 30 يف 	�

املائة من مصائد األسامك البحرية.

بات لغا ا
هناك أكرث من 000 60 نوع من األشجار 	�

يف العامل. وعىل الصعيد العاملي، تتم 
إدارة حوايل 400 2 نوع من األشجار 
والجنبات والنخيل والخيزران بشكل 
نشط لفائدة املنتجات أو الخدمات.

تؤدي الزراعة التجارية الواسعة النطاق 	�
إىل 40 يف املائة من تحويل الغابات يف 
املناطق املدارية وشبه املدارية، بينام 

ينتج 33 يف املائة من التحويل عن 
زراعة الكفاف املحلية و27 يف املائة 
منه عن طريق تطوير البنية التحتية 

والتعدين، من بني أنشطة أخرى.
اعتباًرا من عام 2015، متثل الغابات 	�

الطبيعية 93 يف املائة من إجاميل 
مساحة الغابات.

تتناقص مساحة الغابات الطبيعية 	�
وتتزايد مساحة الغابات املزروعة عىل 

الصعيد العاملي. ومع ذلك، انخفض 
صايف الخسارة السنوية العاملية يف 
الغابات الطبيعية من حوايل 10.6 

مليون هكتار يف التسعينيات إىل 6.5 
مليون هكتار بني عامي 2010 و2015.

تستضيف املناطق الجبلية حوايل 25 	�
يف املائة من التنوع البيولوجي الربي.

شية ملا ا
يشمل تنوع املاشية مجموعة من 38 نوًعا من 	�

الطيور والثدييات املستأنسة مع أكرث من 800 8 
ساللة تستخدم حاليًا يف الغذاء والزراعة.

هناك أكرث من 000 1 ساللة من املاشية يف العامل، 	�
ولكل منها سامت قيمة مختلفة.

ين اأْلَوَّل 2018، انقرضت 8 يف 	� اعتبارًا من أكتوبر/ ترِْشِ
املائة من 800 8 ساللة ماشية معروفة، و26 يف املائة 

من السالالت معرضة للخطر و66 يف املائة مصنفة عىل 
أنها معرضة ملخاطر غري معروفة بسبب نقص البيانات.

انقرضت حوايل 150 ساللة من املاشية بني عامي 	�
2000 و2018.

هناك ثالثة أنواع )األبقار والخنازير والدجاج( مع 	�
ثالثة محاصيل أساسية )األرز والذرة والقمح( توفر 

غالبية السعرات الحرارية الكلية يف األطعمة البرشية.

صيل ملحا ا
 عىل الصعيد العاملي، هناك ما يقرب من 	�

000 400 نوع من النباتات. ومن بني هذه 
النباتات، هناك تسعة نباتات فقط - قصب السكر، 

والذرة الصفراء، واألرز، والقمح، والبطاطا، وفول 
الصويا، ومثرة النخيل املنتجة للزيت، والشمندر 
 السكرى، واملنيهوت- متثل أكرث من 66 يف املائة 

من إجاميل إنتاج املحاصيل.
تعتمد ثالثة من أصل أربعة محاصيل تنتج الفواكه 	�

أو البذور لالستخدام البرشي كغذاء يف جميع أنحاء 
العامل، عىل األقل جزئيًا عىل امللقحات.

تؤثر امللقحات عىل 35 يف املائة من إجاميل إنتاج 	�
املحاصيل يف العامل من حيث الحجم، مام يدعم 

إنتاج 87 من املحاصيل الغذائية الرائدة يف جميع 
أنحاء العامل.

زاد حجم اإلنتاج الزراعي الذي يعتمد عىل 	�
امللقحات بنسبة 300 يف املائة يف السنوات 

املاضية. الخمسني 

صدر: منظمة األغذية والزراعة، 2018.
 امل
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تيسري إرشاك أصحاب املصلحة من القطاعات الزراعية يف تطوير إطار التنوع 	�

البيولوجي العاملي ملا بعد عام 2020 التفاقية التنوع البيولوجي.

جمع البيانات ووضع مقاييس ومؤرشات لقياس تأثري وأداء اإلجراءات املتخذة 	�

لتعزيز االستخدام املستدام وحفظ التنوع البيولوجي، مع املشاركة النشطة ألصحاب 

الرئيسيني. املصلحة 

والوطني اإلقليمي  املستويان 
الحوارات اإلقليمية والوطنية ألصحاب املصلحة املتعددين لتعزيز املامرسات 	�

املستدامة يف الزراعة والحراجة ومصائد األسامك. 

تنظيم حوار إقليمي يف أمريكا الالتينية والكاريبي يف عام 2018، مع مزيد من 	�

الحوارات يف آسيا واملحيط الهادئ وأفريقيا وأوروبا يف 2019.

دعم إدماج التنوع البيولوجي يف الخطط الزراعية الوطنية، وكذلك الزراعة املستدامة 	�

يف التزامات البلدان باالتفاقات البيئية متعددة األطراف.

تنفيذ أدوات السياسة العاملية لتعميم التنوع البيولوجي.	�

البيولوجي التنوع  يف  الرئيسيون  املساهمون 

النظام علم  إليكولوجيا  املتكاملة  الدراسة  هو  الزراعية  البيئة 
واالقتصادية  البيئية  األبعاد  ويشمل  بأكمله،  الغذايئ 

مروًرا  املساواة  وعدم  والفقر  الجوع  معالجة  ومن  واالجتامعية. 
الخيارات  وتوسيع  البيولوجي  التنوع  حامية  إىل  ووصواًل  املناخ  لتغري  باالستجابة 

وأهداف   2030 لعام  التنمية  أجندة  الزراعية  البيئة  علم  أصداء  تعزز  الغذائية، 

املستدامة. التنمية 

فهمهم  بفضل  الزراعية  لألنظمة  البيئية  االستدامة  األرسيون  املزارعون  ويشجع 

الوراثية  واملوارد  البذور  عىل  ومحافظتهم  األرايض  وإمكانات  املحلية  لإليكولوجيا 

5 يف  ميثلون  األصلية،  الشعوب  من  مليون شخص   370 أكرث من  األخرى. وهناك 

 .)2009 املتحدة،  )األمم  الفقراء  املائة من جميع  العامل و15 يف  املائة من سكان 

من سطح  املائة  يف   22 إىل  يصل  ما  التقليدية  األصلية  الشعوب  أرايض  وتشمل 

التنوع  املائة من  80 يف  تحتوي عىل  التي  املناطق  مع  وتتزامن  العامل  األرض يف 

.)2008 الدويل،  )البنك  األرض  لكوكب  البيولوجي 

العاملية )GIAHS( من املناظر  الزراعي ذات األهمية  وتعد نظم الرتاث 

الزراعي  البيولوجي  التنوع  بني  تجمع  التي  الرائع  الجاميل  املظهر  ذات  الطبيعية 

وتشكل  القيم.  الثقايف  والرتاث  الصمود  القادرة عىل  اإليكولوجية  والنظم 

املعارصة  الزراعية  والتقنيات  لالبتكارات  األساس  لألجداد  الزراعية  النظم  هذه 

أجزاء كثرية  والزراعي واضحا يف  الثقايف واإليكولوجي  تنوعها  يزال  واملستقبلية. وال 

للزراعة. يتم صونها كنظم فريدة  العامل، حيث  من 

يتوافر املزيد من املعلومات يف املجموعة 2، الفصل 10.2: االبتكار: منظمة 	�
األغذية والزراعة تزرع بذور التحول

الزراعة املياه بشكل مستدام يف مجال  استخدام 

والعرشين  الواحد  القرن  يف  التحديات  أكرب  أحد  املياه:  ندرة 
تعاين أجزاء كبرية من العامل اليوم من ندرة املياه. فمن كاليفورنيا إىل املقاطعات 

الرشقية يف الصني، ومن األردن إىل الطرف الجنويب من أفريقيا، تشري التقديرات إىل 

اليمين[ جهة  ]أعاله، 

رواندا
امرأة تزرع بذور البابايا 

كجزء من برنامج منظمة 
األغذية والزراعة ومرفق 

البيئة العاملية إلدارة 
النظم اإليكولوجية 

الزراعية والتنوع 
البيولوجي.

 ©FAO/MARCO

LONGARI

اليسار[ جهة  ]أعاله، 

الصين
فتاة من جامعة تشيانغ 
تحمل خروفًا، وهو أحد 

الحيوانات املقدسة لهذه 
الجامعة العرقية.

©FAO/SUJAN SARKAR

70 يف  متثل الزراعة ما يقدر بنحو 
املياه  املائة من عمليات سحب 

العامل. على مستوى 

حتديات منظمة األغذية والزراعة يف القرن الواحد والعشرين  
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أن هناك أكرث من 4 مليارات شخص يعانون من نقص حاد يف املياه ملدة شهر واحد عىل 

األقل كل عام.

النمو  يف  وتتمثل  معروفة،  املتصورة  املياه  ألزمة  املسببة  العوامل  وتُعد 

تفرض  وهي  والتلوث  الحرضي  والتوسع  االقتصادية  والتنمية  الدميوغرايف 

شبه  املناطق  يف  وخاصة  املتجددة،  املياه  موارد  عىل  مسبوقة  غري  ضغوطاً 

يف  املتاحة  العذبة  املياه  موارد  عىل  منافسة  أيًضا  وهناك  والجافة.  القاحلة 

واألرس.  والخدمات  والصناعات  الزراعة  مثل  بينها  ما  ويف  االقتصادية  القطاعات 

والجودة.  الكم  حيث  من  العذبة،  املياه  موارد  عىل  سلبًا  املناخ  تغري  يؤثر  كام 

تتحول  بينام  الزراعي،  اإلنتاج  عىل  واملتكررة  الشديدة  الجفاف  موجات  وتؤثر 

الزراعية.  القطاعات  يف  املياه  عىل  الطلب  يف  زيادة  إىل  املرتفعة  الحرارة  درجات 

الزيادة  معدل  ضعف  مبعدل  املياه  سحب  عمليات  تزداد  ذلك،  عىل  وعالوة 

بنسبة  الغذاء  عىل  الطلب  ارتفاع  املتوقع  ومن  العرشين،  القرن  يف   السكانية 

 .2050 عام  بحلول  املائة  يف   50

فيه  تتسم  الذي  القطاع  الزراعة  تُعد  االقتصادية،  القطاعات  جميع  بني  ومن 

املحاصيل  تشمل  التي  الزراعة،  متثل  الحايل،  الوقت  ويف  أكرب.  بأهمية  املياه  ندرة 

يف   70 بنحو  يقدر  ما  والغابات،  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  ومصائد  واملاشية 

املياه  من  املائة  90 يف  من  وأكرث  العامل،  املياه عىل مستوى  عمليات سحب  من  املائة 

الزراعة  وتعترب  املياه.  عىل  األخرى  القطاعات  مع  املنافسة  تتزايد  بينام  املستهلكة،  

املياه.  لندرة  وضحية  سبباً 

فاالستخدام املفرط وتدهور موارد املياه يهدد استدامة سبل العيش التي تعتمد عىل 

املياه والزراعة. ويؤدي استخدام املياه بدون كفاءة وتنسيق إىل استنزاف طبقات املياه الجوفية 

وتقليل تدفقات األنهار وتدهور موائل الحياة الربية، وقد تسبب يف متلح 20 يف املائة من مساحة 

األرايض املروية يف العامل. ميكن أن تؤدي التغيريات يف استخدام املياه وإدارتها إىل فقدان التنوع 

البيولوجي. كام أن االستخدام غري املناسب لألسمدة واملبيدات يؤدي إىل تلوث املياه، مام يؤثر 

عىل األنهار والبحريات واملناطق الساحلية. ويأيت الجزء األكرب من اإلنتاج يف املصايد الطبيعية من 

املياه الساحلية، حيث تتأثر كل من إنتاجية وجودة مخزونات األسامك بشدة نتيجة التلوث، الذي 

يأيت جزء كبري منه من إنتاج املحاصيل الزراعية وتربية األحياء املائية والرثوة الحيوانية. ويف هذا 

السياق، فإنه

من الواضح أن هناك حاجة ملحة ملعالجة ندرة املياه وزيادة كفاءة استخدامها.

وميتلك املزارعون يف جميع أنحاء العامل حلواًل مختربة لندرة املياه، لكنهم يحتاجون إىل 

الدعم من خالل وضع السياسات املناسبة، واملزج بشكل صحيح بني االستثامرات العامة والخاصة، 

والوصول إىل املعرفة واملوارد لزيادة اإلنتاج وتحسينه مع تقليل كمية استهالك املياه. ومن خالل 

تدابري التكيف املختلفة التي تتعامل مع التقلبات املناخية والبناء عىل املامرسات املحسنة إلدارة 

األرايض واملياه تتوفر القدرة عىل مواجهة تغري املناخ والتصدي لندرة املياه. ومن خالل التكثيف 

املستدام إلنتاج األغذية مع وجود نُظم أكرث كفاءة إلدارة املياه تتكيف مع التقلبات املناخية 

والظروف املحلية ميكن املساعدة يف زيادة إنتاجية املياه وزيادة الدخل يف املزرعة. وستحتاج 

البلدان يف املناطق التي تعاين من ندرة املياه بشكل متزايد إىل وضع اسرتاتيجيات لألمن الغذايئ 

تراعي بشكل واضح حاالت العجز الهيكيل يف اإلمدادات الغذائية وترتيبات تجارية توفر الحامية 

من تقلبات أسعار املواد الغذائية.

الفجوة  بأنها  املياه  ندرة  تُعرف 

املياه  من  املتاح  العرض  بني 

عنه  املُعرب  والطلب  العذبة 

إطار  يف  معني،  مجال  يف  عليها 

السائدة  املؤسسية  الرتتيبات 

وميكن  التحتية.  البنية  وظروف 

لندرة  العديدة  األبعاد  تلخيص 

التايل: النحو  عىل  املياه 

ندرة يف توافر املياه العذبة ذات 	�

يتعلق  فيام  املقبولة  النوعية 

النقص  الكيل، يف حالة  بالطلب 
املياه؛ الفعيل يف 

ندرة يف الوصول إىل خدمات املياه 	�
املؤسسات  بسبب عدم قدرة 

القامئة عىل توفري إمدادات 
للمستخدمني؛ املياه  من  موثوقة 

البنية 	� إىل  االفتقار  بسبب  الندرة 
عن  النظر  بغض  الكافية،  التحتية 

بسبب  املائية،  املوارد  مستوى 
املالية. القيود 

أبعاد ندرة املياه

املصدر: منظمة األغذية والزراعة
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أهداف  من  السادس  الهدف  والزراعة،  األغذية  منظمة 
املياه وأهمية  املستدامة  التنمية 

يف ظل هذا الوضع، فإن اعتامد الهدف السادس من أهداف التنمية املستدامة يوفر فرصة 

للمشاركة بشكل منهجي مع البلدان الرئيسية التي تعاين من ندرة املياه وإثراء السياسات 

الوطنية باملعلومات وتوجيهها نحو مناذج فعالة ومستدامة إلدارة املياه وحوكمتها. ويهدف 

الهدف الفرعي الرابع من الهدف السادس من أهداف التنمية املستدامة إىل الحد من احتامالت 

نشوب النزاعات عن طريق ضامن عمليات السحب املستدامة للمياه وزيادة كفاءة استخدام 

املياه، وذلك بهدف تقليل عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة املياه. وتعترب منظمة األغذية 

والزراعة هي الوكالة الراعية ملؤرشي الهدف 6-4، وتدعم األعضاء يف تطوير وتعزيز قدراتهم عىل 

املتابعة بهدف الحصول عىل معلومات أفضل وأكرث اتساقًا لدعم قراراتهم املتعلقة بالسياسة.

ومن بني مبادرات املنظمة يف هذا الشأن، توفر قاعدة بيانات النظام العاملي 

للمعلومات بشأن املياه والزراعة )AQUASTAT( منصة ثابتة لدمج األنواع املختلفة 

من البيانات املطلوبة لحساب املؤرشات. ويقدم مرشوع املبادرة العاملية لإلدارة البيئية 

)GEMI(، الذي تنفذه منظمة األغذية والزراعة يف سياق جهد لألمم املتحدة متعدد 

الوكاالت، الدعم املنهجي واملساعدة يف تنمية القدرات للبلدان األعضاء. وباإلضافة إىل 

اإلجراءات املتعلقة باملتابعة، تدعم منظمة األغذية والزراعة أيًضا تنفيذ التدابري الالزمة 

لضامن استيفاء البلدان للهدف 6-4، مبا يف ذلك مبادرة ندرة املياه ومرشوع إنتاجية املياه.

الزراعة يف  املياه  ندرة  بشأن  العاملي  اإلطار 
يدعم اإلطار العاملي بشأن ندرة املياه يف الزراعة )WASAG(، الذي أُنشئ يف مقر منظمة 

األغذية والزراعة يف أبريل/ نَيَْسان 2017، وضع ونرش السياسات واالسرتاتيجيات والربامج 

والقدرات امليدانية لتكييف الزراعة مع ندرة املياه باستخدام نُهج وعمليات خاصة 

بالسياق مصممة لظروف واحتياجات محددة، مبا يف ذلك دعم صياغة املشاريع التحويلية.

ويهدف اإلطار العاملي بشأن ندرة املياه يف الزراعة إىل مساعدة الحكومات وأصحاب 

املصلحة املعنيني يف تحقيق األهداف املتعلقة باملياه من خطة التنمية لعام 2030 املرتبطة 

بأهداف التنمية املستدامة، مع الرتكيز بشكل خاص عىل الهدف السادس من أهداف 

التنمية املستدامة )املياه النظيفة والرصف الصحي( والهدف الثاين من أهداف التنمية 

املستدامة )القضاء عىل الجوع(. كام يساهم اإلطار العاملي بشأن ندرة املياه يف الزراعة 

أيًضا يف الهدف األول من أهداف التنمية املستدامة )القضاء عىل الفقر( والهدف الثالث 

عرش من أهداف التنمية املستدامة )العمل املناخي( والهدف الخامس عرش من أهداف 

التنمية املستدامة )الحياة يف الرب( والهدف السابع عرش من أهداف التنمية املستدامة 

)الرشاكات من أجل األهداف(.

ويقر اإلطار العاملي بشأن ندرة املياه يف الزراعة بالروابط املعقدة وحلقات التغذية 

املرتدة املعقدة بني الزراعة املستدامة واألمن الغذايئ وندرة املياه وتغري املناخ. ولذلك، 

يعترب اإلطار شمويل ومتعدد األبعاد من حيث النطاق. وتعترب ندرة املياه هي نقطة 

الدخول الرئيسية لإلطار العاملي. ويشمل أحد األبعاد الرئيسية الزراعة والنظم الغذائية، 

والتي تشمل املحاصيل واملاشية ومصايد األسامك والغابات، وكذلك سالسل القيمة واإلمداد 

واالستهالك والتجارة. أما البعد الثاين فهو تغري املناخ، الذي يشمل كل من التكيف وتخفيف 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري.

ويعني هذا النطاق الواسع أن اإلطار العاملي بشأن ندرة املياه يف الزراعة يضم 

مجموعة واسعة من آليات املواجهة املتاحة، سواء يف قطاعات الزراعة وخارجها. ويتناول 

فقدان األغذية وهدرها، واألطعمة والتغذية، ونُهج العالقة، والتنويع، وإعادة استخدام 

مياه املجارير، والتجارة، واإلدارة املستدامة للامشية والغابات، والُنُهج الطبيعية املبتكرة، 

وإنتاجية املياه، وكيف ميكن للجهات الفاعلة يف القطاع الخاص دمج هذه التدابري يف 

مامرساتها وعملياتها وسالسل التوريد الخاصة بها.

املياه استخدام  كفاءة  مجال  يف  التقدم  إحراز 
يعترب الحصول عىل املياه املأمونة والرصف الصحي واإلدارة السليمة للنظم اإليكولوجية 

للمياه العذبة يف صميم التنمية املستدامة. ويتناول الهدف الفرعي 6-4 من أهداف 

التنمية املستدامة كفاءة استخدام املياه واإلجهاد املايئ، الذي يهدف بحلول عام 2030 

تونس
نساء يحملن املياه إىل 

املنزل بالقرب من القريوان. 
مع العلم بأن الصيف 

يكون حاًرا وجافًا يف تونس 
وغالبًا ما تكون مصادر 
املياه نادرة طوال العام.

©FAO/JOHN ISAAC
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إىل »زيادة كفاءة استخدام املياه يف جميع القطاعات وضامن عمليات سحب 

وإمداد مستدامة للمياه العذبة ملواجهة ندرة املياه وخفض من عدد األشخاص 

الذين يعانون من ندرة املياه بشكل كبري«.

يف حالة املؤرش 1.4.6: التغري يف كفاءة استخدام املياه مع مرور الوقت - تقدم 

منظمة األغذية والزراعة يف الوقت الراهن الدعم التقني و/ أو اللوجستي إىل البلدان 

التي تطلب ذلك. وطورت املنظمة منهجية املؤرش 1.4.6 عىل أساس عملية اختبار 

أجريت يف خمسة بلدان رائدة - األردن وهولندا وبريو والسنغال وأوغندا - مام ساعد 

عىل تحديد فرتة األساس العاملية )2015-2018( لهذا املؤرش.

منظمة  تقييم  استند  التجريبية،  الدراسة  وراء  الكامنة  املنهجية  باستخدام 

واإلقليمي  العاملي  الصعيدين  املياه عىل  استخدام  لكفاءة  األول  والزراعة  األغذية 

أرقام  توفر  الوطني والدويل، مع  الصعيدين  املتاحة عىل  البيانات  إىل مجموعات 

للمعلومات  العاملي  النظام  بيانات  قاعدة  استخدام  وتم  دولة.   168 لـ  بالنسبة 

لتوفري  األغذية والزراعة  التابع ملنظمة   )AQUASTAT( املياه والزراعة بشأن 

والخدمات. وسمحت  والصناعة  الزراعة  املياه ألغراض  استخدام  بيانات عن 

الدويل وشعبة  البنك  مثل  - من مصادر  القطاعات  لنفس  االقتصادية  البيانات 

االقتصادي  امليدان  والتنمية يف  التعاون  املتحدة )UNSD( ومنظمة  باألمم  اإلحصاءات 

الدويل. وكشفت  الصعيد  االقتصادي عىل  البلدان وأدائها  بيانات  )OECD(- مبقارنة 

املياه - املحددة  التقييم األول ملنظمة األغذية والزراعة أن كفاءة استخدام  نتائج 

قليالً  تزيد   - املياه  استخدام  املسحوبة يف جميع قطاعات  املياه  كقيمة مضافة لحجم 

عن 15 دوالًرا أمريكيًا/ مرت مكعب يف جميع أنحاء العامل، عىل الرغم من وجود 

املياه عىل  البلدان واملناطق. وتعترب أقل كفاءة يف استخدام  اختالفات كبرية بني 

املستوى اإلقليمي 2 دوالر أمرييك لكل مرت مكعب يف وسط وجنوب آسيا، وحوايل 

 8 7 دوالرات أمريكية لكل مرت مكعب يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وحوايل 

القيم  دوالرات أمريكية لكل مرت مكعب يف شامل إفريقيا وغرب آسيا. وتعترب أعىل 

هي 50 دوالًرا أمريكيًا / مرت مكعب يف أوقيانوسيا و38 دوالًرا أمريكيًا / مرت مكعب 

يف أوروبا وأمريكا الشاملية. وميكن إيجاد القيم املتوسطة يف رشق وجنوب رشق آسيا 

 13 الالتينية والكاريبي )حوايل  15 دوالًرا أمريكيًا لكل مرت مكعب( وأمريكا  )حوايل 

املياه مبرور  النهاية، تعني زيادة كفاءة استخدام  دوالًرا أمريكيًا لكل مرت مكعب(. ويف 

الرئيسية الستخدام  القطاعات  املياه عرب  استخدام  االقتصادي عن  النمو  الوقت فصل 

البلدية. املياه  وإمدادات  والطاقة  والصناعة  الزراعة  املياه وهي 

جمهورية 
تنزانيا 

المتحدة
قطيع من أبقارأنكول 

لونج هورن طويلة القرون  
يرعى يف قطعة أرض 

غري منظمة يف مستنقع 
روسومو.

©FAO/MARCO LONGAR
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امليدان قصص من 

للبلدان والعمل مع الرشكاء، تقدم هذه القصص ملحة رسيعة دعاًم 
عن كيفية مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف تعميم التنوع 

البيولوجي يف الزراعة ومصايد األسامك والغابات من خالل 

املشاريع والربامج يف جميع أنحاء العامل.

كينيا
خدمات النظم اإليكولوجية والتنوع 

البيولوجي لألمن الغذايئ والتغذية كمبادرة 
للنمو األزرق

تتمتع النظم اإليكولوجية لغابات املانغروف بقيمة 

هائلة، حيث توفر العديد من السلع والخدمات 

التي متتد من املياه النظيفة ومروًرا بتنظيم املناخ ووصواًل إىل املحافظة عىل 

حياة سكان املناطق الساحلية.

استجابة النكامش مناطق أشجار املانغروف يف كينيا، نفذت منظمة األغذية 

والزراعة مرشوًعا متعدد األوجه، كجزء من مبادرة النمو األزرق، يتضمن العنارص 

القوية لعلم البيئة الزراعية، مبا يف ذلك تقنيات إدارة مناطق تجمعات املياه لدعم 

خدمات تحسني النظم اإليكولوجية، كعنرص أمن غذايئ وتغذية وسبل عيش يف 

نفس الوقت. ومن خالل الرشاكات مع مختلف مجموعات أصحاب املصلحة، 

تم زرع ما يقدر بـ 122 268 شتلة يف 41 هكتاًرا من مناطق غابات املانغروف 

املتدهورة، وأُنشئت ثالث مشاتل للامنغروف الجديدة باالقرتان مع أنشطة تربية 

األحياء املائية وتربية النحل.

ولهذه األنشطة الخاصة بإصالح غابات املانغروف فوائد لكل من توفري 

سبل العيش وخدمات النظام اإليكولوجي. وتتمثل إحدى النتائج املهمة يف 

زيادة التنوع البيولوجي إلصبعيات األسامك والحيوانات املائية األخرى داخل 

املستصلحة. املناطق 

جمهورية الو الدميقراطية الشعبية
منو استزراع األسامك يف حقول األرز

تتمتع جمهورية الو الدميقراطية الشعبية بتنوع 

بيولوجي مايئ غني، حيث تضم حقول األرز تنوًعا 

مثريًا لإلعجاب يف الكائنات املائية. وتعد األسامك 

والضفادع وثعابني السمك والقواقع ورسطان البحر والحرشات املائية من 

العنارص األساسية لالحتياجات التغذوية واملتعلقة باألمن الغذايئ لسكان البالد.

ومن خالل العمل مع مسؤويل اإلرشاد واملجتمعات الرائدة يف مجال تقنيات 

الزراعة املائية املتكاملة، ساعدت منظمة األغذية والزراعة املزارعني املحليني عىل 

إنشاء أحواض ترابية صغرية مبطنة بالبالستيك ميكن استخدامها لتكثيف نظام استزراع 

األسامك يف حقول األرز.

وكنتيجة للمرشوع، أنتجت 28 عائلة ما مجموعه 000 68 بذرة أسامك يف عام 

2016. وارتفعت هذه األرقام يف عام 2017، حيث أنتجت 30 عائلة ما مجموعه 000 102 

بذرة أسامك. ويوضح املرشوع أن الرشاكة مع املجتمعات الزراعية والخدمات اإلرشادية 

الزراعية الوطنية ميكن أن تقدم تدخالت مبتكرة ضمن حدود القدرات الفنية واملالية 

للمزارعني لتعزيز األمن الغذايئ والتغذوي وإثراء التنوع البيولوجي.

الو  جمهورية 
الديمقراطية 

لشعبية ا
مزارع يلقي شبكة لصيد 

األسامك يف مزرعة أرز 
وأسامك ودواجن.

©FAO/K. PRATT
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الربازيل
بيانات الغابات يف خدمة التنوع البيولوجي

تغطي الغابات حوايل 60 يف املائة من األرايض 

التنوع  يف الربازيل، وهو ما ميثل نسبة كبرية من 

الربازيل  غابات  وتعد  العاملي.  الربي  البيولوجي 

واحدة من أكرث النظم اإليكولوجية تنوعا يف العامل. ويف عام 2011، بدأت 

نظام  إنشاء  الربازيلية يف  الغابات  دائرة  والزراعة مساعدة  األغذية  منظمة 

البيئة  مرفق  املمول من  املرشوع  ويدعم  وتقييمها.  الغابات  ملتابعة  وطني 

األخرى  الحكومية  غري  الفاعلة  والجهات  الخاص  والقطاع  الحكومة  العاملية 

الصلة وتحليل  اتخاذ قرارات مستنرية من خالل توفري املعلومات ذات  يف 

الغابات  موارد  وديناميكيات  بحالة  يتعلق  فيام  املناسب  الوقت  يف  والسياسات 

يف الربازيل.

ويعمل املرشوع مع القطاعني العام والخاص لجمع عينات نباتية: حيث تم 

جمع 021 91 عينة نباتية من األشجار، وتم تحديد 158 5 نوعا منها. ومن خالل 

تقديم تحليالت مختلفة للبيانات التي تم جمعها، مبا يف ذلك مؤرشات املوارد 

الحرجية األساسية واملتابعة الدورية، يعزز املرشوع قدرة الربازيل عىل تحديد 

وتقليل التهديدات البيئية من خالل تعديل السياسات واالسرتاتيجيات والتدخالت، 

البرازيل
عامالت يزيلن األعشاب 

الضارة وينظفن حول أشجار 
الكاكاو يف إحدى املزارع.

©FAO/K. BOLDT
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وتسليط الضوء عىل فعاليتها. كام ميكن للقطاع الخاص وغريه من صانعي القرار غري 

الحكوميني اتخاذ قرارات مستنرية أكرث ميكنها، يف ظل وجود حوافز مناسبة يف مجال 

السياسات، زيادة حامية التنوع البيولوجي والحفاظ عىل مخزونات الكربون وتعزيزها.

منطقة الساحل
 صهاريج املياه متنح األمل للمزارعني 

يف منطقة الساحل

املستوحى  للساحل«،  صهريج  »مليون  برنامج  يهدف 

من برنامج مامثل تم تنفيذه يف الربازيل من خالل 

برنامج الفضاء عىل الجوع »Fome Zero«، إىل توفري مياه الرشب اآلمنة ملاليني 

السنغال
مبويا كا، البالغة من 

العمر 50 عاًما، تجلب 
املاء من الصهريج بواسطة 
علبة من الصفيح. هي أم 
وجدة ألرسة تم تحديدها 

عىل أنها مستضعفة 
واستفادت من بناء 

صهريج.

©BENEDICTE KURZEN/

NOOR FOR FAO

لإلنتاج  الكافية  باملياه  وتزويدهم  الساحل  أنحاء  األشخاص يف جميع 

الغذايئ والتغذية وتعزيز قدرتهام  الزراعي األرسي من أجل تحسني األمن 

2018، أطلقت منظمة األغذية والزراعة مع الرشكاء  التكيف. ويف عام  عىل 

بناء  تم  السنغال،  ففي  والنيجر.  السنغال  يف  تجريبية  مشاريع  واملجتمعات 

الزراعي عىل  - لإلنتاج  50 مرتًا مكعباً  16 صهريًجا - تبلغ مساحة الصهريج 

360 مستفيًدا.  إىل  املستفيدين  املحيل، حيث وصل عدد  املجتمع  مستوى 

الفاو خمسة صهاريج أرسية وستة صهاريج مجتمعية،  النيجر، شيدت  ويف 

األرسية  الصهاريج  500 مستفيد. وتغطي  إىل  املستفيدين  ووصل مجموع 

بأكمله، وميكن  الجفاف  املنزلية خالل موسم  الرشب  مياه  احتياجات 

املجتمعية  الخزانات  تلبي  بينام  الصغرية،  الحدائق  يف  أيًضا  استخدمها 

املتكررة خالل موسم  الجفاف  أثناء فرتات  الزراعي  لإلنتاج  املياه  احتياجات 
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0.5 هكتار من األرايض. ويساهم املرشوع  األمطار وتضمن دورة إنتاج إضافية تبلغ 

مقابل  نقدية  مبالغ  أيًضا  املحلية  املجتمعات  تتلقى  األمان حيث  توفري شبكات  يف 

السنوات  املتوقع، خالل  املحلية. ومن  املواد  باستخدام  الصهاريج  بناء  العمل يف 

الثالث القادمة، أن يصل املرشوع إىل 10 آالف امرأة إضافية يف السنغال، و5 آالف 

النيجر و5 آالف يف بوركينا فاسو. ويستمر حشد املوارد لزيادة عدد املستفيدين  يف 

املبادرة. املشاركة يف  والبلدان 

عىل املستوى العاملي
حامية التنوع البيولوجي من خالل اإلدارة املستدامة للرتبة

تم تأسيس الرشاكة العاملية من أجل الرتبة )GSP( يف ديسمرب/ كَانُون اأْلَوَّل 2012 

للرتبة. وفًقا  اإلدارة املستدامة  املبذولة من أجل  الجهود  التعاون والتآزر يف  لتعزيز 

العامل الصادر عن منظمة األغذية والزراعة )2015(،  لتقرير حالة موارد الرتبة يف 

األغذية  توافر  لزيادة  والرتبة رضوريان  العضوي  للكربون  البيولوجي  التنوع  فإن 

العاملية  الرتبة عىل حامية ذاتها من آثار تغري املناخ. وتسعى الرشاكة  وقدرة 

من أجل الرتبة إىل زيادة الوعي بدور اإلدارة املستدامة للرتبة يف حامية التنوع 

البيولوجي  للتنوع  الرتبة هي مستودع رئييس  أن  الرتكيز عىل  البيولوجي، مع 

الصادر عن منظمة األغذية  الرتبة  العاملي. ويدعم هذه الرشاكة كل من ميثاق 

اأْلَوَّل  والزراعة )1981( واملصادقة عىل اليوم العاملي للرتبة يف 5 ديسمرب/ كَانُون 

الطوعية  التوجيهية  واملبادئ  املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  قبل  عام، من  من كل 

للرتبة. املستدامة  لإلدارة  املقرتحة 

وتدير منظمة األغذية والزراعة أمانة الرشاكة العاملية من أجل الرتبة، مبشاركة 

194 دولة تشارك بشكل نشط يف جميع االجتامعات. وهناك تسع رشاكات إقليمية 

راسخة من أجل الرتبة لديها خطط تنفيذ موحدة. وتعمل تلك الرشكات بالتعاون 

الوثيق مع املكاتب اإلقليمية والوطنية للمنظمة عىل إنشاء عملية تشاورية تفاعلية 

مع الكيانات الوطنية املعنية بالرتبة. ومنذ عام 2012، قدمت الرشاكة العاملية من 

أجل الرتبة برنامج تنمية القدرات يف أكرث من 100 دولة من خالل أنشطة مثل متابعة 

التنوع البيولوجي للرتبة وصون مستويات املواد العضوية يف الرتبة أو تعزيزها، 

وتنظيم ترخيص واستخدام املبيدات يف النظم الزراعية، واستخدام األنواع البقولية 

املثبتة لألزوت، وإصالح التنوع البيولوجي للنباتات وتناوب املحاصيل.

عىل املستوى العاملي
متابعة تنوع املاشية يف جميع أنحاء العامل

لدى العديد من سالالت املاشية خصائص فريدة من نوعها تسهم يف بناء قدرة 

بتغري  املتعلقة  التحديات  مثل  املختلفة  التحديات  ومواجهة  الصمود  عىل  الناس 

الغريبة إىل جانب  السالالت  العشوايئ واستخدام  التهجني  املناخ. ومع ذلك، فإن 

التنوع  لتعرض  مًعا  تتضافر  الضعيفة  السياسات  واتباع  املربحة  غري  املحلية  السالالت 

اتخاذ قرارات مستنرية ويف  للبلدان يف  العامل للخطر. ودعام  املاشية يف  املتبقي من 

التنوع  االنقراض، يقدم نظام معلومات  املاشية من  اتخاذ إجراءات لحامية سالالت 

للموارد  والصور  باملعلومات  بيانات  قاعدة   )DAD-IS( املستأنسة  للحيوانات  الورايث 

تنوع  حالة  تحليل  للمستخدمني  ويتيح  العامل.  أنحاء  الحيوانية يف جميع  الوراثية 

والعاملية، مبا يف ذلك خطر  الوطنية واإلقليمية  املستويات  املاشية عىل  سالالت 

لالنقراض. السالالت  تعرض 

بحلول أواخر عام 2018، تم اإلبالغ عن أكرث من 8.800 ساللة من 182 دولة 

تغطي 38 نوًعا. ويشمل هذا العدد 7745 ساللة محلية )تم اإلبالغ عنها يف بلد 

واحد فقط( و511 ساللة إقليمية عابرة للحدود )تم اإلبالغ عنها يف أكرث من بلد 

واحد يف منطقة واحدة( و547 ساللة دولية عابرة للحدود )تم اإلبالغ عنها يف أكرث 

من منطقة واحدة(.

يقوم نظام معلومات التنوع الورايث للحيوانات املستأنسة، الذي تحتفظ به 

وتطوره منظمة األغذية والزراعة، مع تحديثات منتظمة من املنسقني الوطنيني الذين 

ترشحهم البلدان، بتزويد البلدان بالوسائل الالزمة للوفاء بااللتزامات الدولية لإلبالغ 

عن حالة املوارد الوراثية الحيوانية. وتلتزم البلدان باإلبالغ عن حالة التنوع الورايث 

للحيوانات املستأنسة يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي وكذلك يف إطار خطة التنمية 

املستدامة لعام 2030.

بنغالديش
رجل يفحص جودة الديدان 
الحمراء املتمعجة يف مزرعة 

ماهيالتا إلنتاج األسمدة 
العضوية.

 ©FAO/MOHAMMAD

RAKIBUL HASAN

3.2 الفصل 
املــوارد الطبيعية الواقعة حتت الضغط: التنــوع البيولوجي واملياه
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طاجيكستان
نساء ريفيات يبعن 

الفاكهة والخرضوات عىل 
جانب الطريق.

 ©FAO/MUSTAFA

COSKUN

الزراعية يف  النظم  تلعب  متزايًدا،  ترابطًا  يشهد  الذي  عاملنا 
التنمية  أهداف  غايات  تحقيق  يف  حاسامً  دوراً  املعززة  والغذائية 
عىل  قدرتنا  وزيادة  والجوع  الفقر  عىل  القضاء  يف  املتمثلة  املستدامة 

واالقتصادية. املناخية  الصدمات  مواجهة 

تشتمل النظم الغذائية عىل جميع املراحل التي تضمن توافر التغذية الدامئة 

لنا، وهي عىل النحو التايل: الزراعة والحصاد والتعبئة واملعالجة والتحويل والتسويق 

واالستهالك والتخلص من الطعام.

الزراعية،  واملنتجات  األغذية  توافر  عىل  والغذائية  الزراعية  النظم  وتؤثر 

وتخضع  وسالمتها،  ونوعيتها  وتنوعها  واستدامتها  معقولة،  بأسعار  عليها  والحصول 

تكون  وأن  والرتكيز  العوملة  من  مزيد  نحو  النظم  هذه  وتتجه  جذرية.  لتغريات 

مستويات  يف  والزيادة  الرسيع  التحرض  أن  كام  املال.  رأس  وكثيفة  وعلمية  مصنعة 

أن هذه  من  الرغم  وعىل  املستهلكني.  أذواق  عىل  تطرأ  التي  التغريات  يقودان  الدخل 

سوء  بينها:  من  تحديات  تثري  أن  ميكن  أنها  إال  هائلة،  فرًصا  توفر  أن  ميكن  التطورات 

حاالت  وزيادة  والسمنة(؛  الوزن  وزيادة  الدقيقة  املغذيات  )نقص  املتزايد  التغذية 

وسوء  للحدود؛  العابرة  والنباتية  الحيوانية  األمراض  وتفيش  األغذية  سالمة  قضايا 

وارتفاع  امليكروبات؛  مضادات  مقاومة  إىل  تؤدي  التي  امليكروبات  مضادات  استخدام 

يف  انتشاًرا  األكرث  األخرى  التحديات  ومن  الغذايئ.  والهدر  األغذية  فاقد  مستويات 

املناخ. وتغرُي  البيئي  التدهور  العامل 

الفصل 4.2

حتويل النظم الغذائية
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عىل مستوى
العامل

أفريقيا

آسيا
أمريكا الالتينية

أمريكا الشاملية
وأوروبا

2017 2016 2015 20142017 2016 2015 20142017 2016 2015 20142017 2016 2015 20142017 2016 2015 2014

فرص حصولها  تقليديًا  تقل  التي  املجتمع  فإن رشائح  ذلك،  إىل  باإلضافة 

والريف  الحرض  وفقراء  والشباب  النساء  املال، وهم  واملوارد ورأس  التعليم  عىل 

املشاركة يف  أمام  عوائق  تواجه  الصغرية،  الحيازات  وأصحاب  األصلية  والشعوب 

األسامك  وصيادي  والرعاة  املزارعني  فإن صغار  وباملثل،  العاملية.  القيمة  سالسل 

عىل  متزايد  بشكل  يعتمدون  الحجم  واملتوسطة  الصغرية  الزراعية  واملرشوعات 

فقراً  األكرث  البلدان  فإن  كذلك،  القيمة.  مسار سالسل  يف  املهيمنة  الفاعلة  الجهات 

من  االستبعاد  تواجه خطر  العاملية،  السوق  يف  نسبياً  أطرافًا صغرية  تكون  قد  والتي 

الجديدة. األسواق  املتاحة يف  الفرص 

وسوء  الغذايئ  األمن  انعدام  مشاكل  ملعالجة  رضورية  الغذائية  النظم  وتُعد 

البلدان  من  العديد  وتواجه  الغذايئ.  بالنظام  املرتبطة  الصحية  واملشاكل  التغذية 

املشكلة  مع  جنب  إىل  جنبًا  التغذية  نقص  حاالت  األرس  وحتى  واملجتمعات 

املرتبطة  املُعدية  غري  واألمراض  والسمنة  الوزن  زيادة  يف  املتمثلة  النمو  الرسيعة 

أن  كام  برسعة.  وتتطور  معقدة  وأسبابها  املشاكل  هذه  وتُعد  الغذايئ.  بالنظام 

تزيد  والعوملة  املناخ  وتغرُي  الدميوغرافية  التغريات  عن  الناشئة  الجديدة  التحديات 

التعقيد. هذا  من 

الطبيعة  النظر يف  إىل  واإلنتاج  الزراعة  الرتكيز عىل  تجاوز  األهمية مبكان  ومن 

عىل  القدرة  بناء  عىل  املرتتبة  واآلثار  الغذائية  والنظم  املعيشة  لسبل  املرتابطة 

أجل  من  الغذائية  لألنظمة  النطاق  الواسع  التحول  من  كجزء  املناخ  تغري  مواجهة 

املستدامة. الصحية  الغذائية  واألمناط  التغذية  تحسني 

النظم  الريف يف  فقراء  أن ضامن حصول  والزراعة  األغذية  منظمة  وتعتقد 

نُظم  لتحقيق  أمر رضوري  مناسبة  زراعية  وغري  زراعية  فرص عمل  الغذائية عىل 

ييل: مبا  املنظمة  تلتزم  السبب  ولهذا  مستدامة.  غذائية 

والقادرة 	� العمل  ظروف  تراعي  التي  والغذايئ  الزراعي  األمن  سياسات  تعزيز 

بني  الفروق  مراعاة  مع  الصدمات،  ضد  الوقائية  املواجهة  آليات  تنفيذ  عىل 

والعمر. الجنسني 

للعاملة 	� الالئقة  الجوانب  تتضمن  قطاعية  سلوك  مدونات  العتامد  السبل  توفري 

الريفية. املناطق  يف 

التي 	� والغذائية  الزراعية  الُنظم  يف  املسؤول  االستثامر  مبادئ  تنفيذ  دعم 

الالئق. العمل  وتعزيز  العمل  فرص  خلق  عىل  تحرص 

العمل.	� فرص  تخلق  لالستثامرات  محددة  ُخطط  وضع  يف  الحكومات  دعم 

الغذائية الُنظم  تحويل  والفرص:  التحديات 

خلقت العوملة والتوسع الحرضي الرسيع والتغري املستمر يف لقد 
أذواق املستهلكني فرًصا للنظم الزراعية والغذائية. وأدت التغريات 

الدميوغرافية واالجتامعية واالقتصادية الرسيعة يف العديد من البلدان 

ذات الدخل املنخفض واملتوسط إىل حدوث تغيريات يف الُنظم الغذائية وأمناط الحياة 

»جيب علينا أن نعزز حتواًل جوهرًيا يقودنا 
توفر أغذية صحية،  أنظمة غذائية  حنو 

املناخ.« تغُي  أكثر شمواًل وتكيًفا مع  وتكون 
دا سيلفا خوسيه جريزيانو 

انعدام األمن الغذايئ الشديد

ارتفع انعدام األمن الغذايئ الشديد يف عام 2017 عام كان عليه يف عام 2014 مع حدوث زيادات 

ملحوظة يف أفريقيا وأمريكا الالتينية.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، عام 2018

حتديات منظمة األغذية والزراعة يف القرن الواحد والعشرين  
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من األهمية مبكان أن جند طرًقا 
واستهالك  واإلنتاج  للزراعة  مستدامة 

األغذية اآلمنة والصحية وحنافظ يف ذات 
كوكبنا. موارد  الوقت على 

وعادات الطعام. ونتيجة لذلك، تحولت األمناط الغذائية نحو الزيادة يف استهالك 

األغذية املجهزة التي غالبًا ما تكون كثيفة الطاقة وغنية بالدهون املشبعة 

والسكريات وامللح وقليلة األلياف. ومثل هذه التغيريات تجلب معها تحوالً يف 

مالمح الحالة التغذوية واألمراض املرتبطة بالنظام الغذايئ. ويف ظروف ما قبل 

التحويل، تتمثل املشكالت التغذوية التي تسود بني الفئات السكانية األكرث ضعًفا 

يف نقص التغذية ونقص املغذيات. كام أن التحول يؤدي تدريجياً إىل الزيادة يف 

تناول السعرات الحرارية لدى السكان، مبا يف ذلك بني الفئات األكرث ضعًفا. ويف 

ظل هذه الظروف، يبدأ نقص التغذية وبعض النقص يف املغذيات يف االنخفاض، 

يف حني يصبح االستهالك املفرط لألغذية الكثيفة من حيث الطاقة واألغذية 

املجهزة الغنية بالدهون وامللح والسكريات مشكلة رئيسية. وتؤدي عادات 

االستهالك هذه إىل زيادة معدالت اإلصابة باألمراض املزمنة غري املعدية املرتبطة 

بزيادة الوزن وبالنظام الغذايئ، مثل أمراض القلب واألوعية الدموية ومرض 

السكري.

مع  التعاطي  من  الطبيعية  ومواردنا  الغذائية  نُظمنا  ميكننا متكني  كيف 

الغذائية وإذا  الذين يتزايد عددهم إذا تغريت األمناط  العامل  تغذية سكان 

آثار األمناط  التخفيف من  اليوم؟ وكيف ميكننا  أو أهدرنا ثلث غذائنا  فقدنا 

الهشة وسبل عيش  الغذائية  نُظمنا  الفوىض يف  تسبب  التي  املتغرية  املناخية 

إدراكًا  األسئلة وغريها  والتكيف معها؟ وميثل طرح هذه  األكرث فقراً،  مواطنينا 

متزايًدا بأن هناك حاجة ماسة إىل إحداث نقلة نوعية إذا أردنا، مجتمعني، 

األفضل. إىل  الغذائية  نُظمنا  تحويل 

10 مليارات نسمة  الغذاء لسكان يبلغ عددهم حوايل  وإذا أردنا توفري 

يف غضون 30 عاًما، فيجب أن يأيت جزء كبري من الزيادة يف إنتاج األغذية من 

مناطق  أي  بُنظم غذائية معززة،  تتمتع  التي  الحالية  الزراعي  اإلنتاج  مناطق 

وكفاية. إنتاجية  أكرث 

املوارد والقيام بذلك  بأقل  املزيد من األغذية  إنتاج  نتعلم  يجب علينا أن 

املنافسة  املتقلبة، ستزداد  املناخية  يف ظل ظروف أكرث قسوة. ومع تزايد األمناط 

بطريقة  األغذية  العاملي عىل  الطلب  تلبية  إن  الطبيعية.  املوارد  حتاًم عىل 

مؤسسية  ومامرسات  وسياسات  أنظمة  يتطلب  ولكنه  ممكن،  أمر  مستدامة 

األسامك  والغابات ومصايد  واملاشية  الزراعة واملحاصيل  مالمئة يف قطاعات 

املائية. األحياء  وتربية 

رؤية  املستدامة هي  والزراعة  لألغذية  والزراعة  األغذية  منظمة  رؤية  إن 

الطبيعية  املوارد  إدارة  تتم  وحيث  للجميع،  ومتاًحا  مغذيًا  الغذاء  فيها  يكون 

يف  البرشية  االحتياجات  لدعم  البيئي  النظام  وظائف  عىل  تحافظ  بطريقة 

االسرتاتيجي  برنامجها  خالل  من  الفاو،  وتسعى  املستقبل.  ويف  الحايل  الوقت 

التحديات  مواجهة  إىل  وفعالة«(،  شاملة  وغذائية  زراعية  نظم  )»متكني  الرابع 

الصغرية.  واالقتصادات  املنتجني  صغار  يواجهها  التي  القيمة  سلسلة  عرب  الكثرية 

من املتوقع أن يضيف استمرار النمو السكاين 	�

والتحرض 2.5 مليار شخص إىل سكان املدن يف 

العامل، مام يعني أنه بحلول عام 2050 سيعيش 

ثلثا السكان يف املناطق الحرضية وأن 90 يف املائة 

من هذه الزيادة ستحدث يف آسيا وأفريقيا.

أشخاص 	� ثالثة  كل  بني  من  شخص  يعمل 

نظام  يف  العامل  أنحاء  جميع  يف  تقريًبا 

الزراعية. األغذية 

القيمة 	� أرباع أنشطة  ما يقرب من ثالثة 

البلدان  تجري يف  العامل  الزراعية يف  املضافة 

املنتجات  عىل  املتزايد  الطلب  ويوفر  النامية. 

واملحلية  الدولية  الغذاء  أسواق  القيمة يف  عالية 

اقتصادي  منو  لتحقيق  النامية  للبلدان  فرصة 

وتوفري فرص عمل مربحة.

تقدم الفاو املساعدة وبناء القدرات للبلدان 	�

لتحسني الوصول إىل األسواق الدولية والوفاء 

باملعايري الدولية لسالمة األغذية وصحة النبات 

وصحة الحيوان.

تدعم الفاو البلدان وحكوماتها عىل املستوى دون 	�

الوطني واملحيل لوضع اسرتاتيجيات وسياسات 

وأطر تنظيمية تدعم النظم الزراعية والغذائية 

الفعالة والشاملة.

تساعد الفاو البلدان عىل حشد وتحسني استثامرات 	�

القطاعني العام والخاص يف النظم الزراعية 

والغذائية، وتعزيز القدرة التقنية واإلدارية ألصحاب 

املصلحة عىل طول سالسل القيمة الغذائية الزراعية 

وتيسري حصولهم عىل التمويل، وتحسني استدامة 

هذه السالسل وكفاءتها وشموليتها.

الرسائل الرئيسية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة. عام 2019.

4.2 الفصل 
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للسياسات  التحليلية  املعلومات  مثل  الالزمة  األدوات  تطوير  يف  املنظمة  وتساعد 

مكافحة  يف  واملساعدة  والفردي؛  املؤسيس  املستويني  عىل  القدرات  وبناء  السليمة؛ 

منها. واملهدر  األغذية  فاقد 

الفاقد واملهدر من األغذية الحد من 

األمن يساهم  انعدام  الغذايئ يف  األغذية والهدر  فاقد 
الطبيعية  املوارد  ويُهدر  والتغذوي  الغذايئ 

االحتباس  غازات  انبعاثات  من  ويزيد  الثمينة 
واالجتامعية.  االقتصادية  التنمية  عام  بشكل  ويبطئ  داع  دون  الحراري 
ينجم  واالستهالك، يف حني  بالتجزئة  البيع  مرحلة  الغذايئ يف  الهدر  يحدث  ما  وغالبًا 

طول  عىل  واملامرسات  والتقنيات  التحتية  البنية  كفاية  عدم  عن  األغذية  فاقد 

الدخل  ذات  البلدان  يف  الغذايئ  والهدر  األغذية  فاقد  أسباب  وترتبط  القيمة.  سلسلة 

الحصاد  تقنيات  يف  والتقنية  واإلدارية  املالية  بالقيود  رئييس  نحو  عىل  املنخفض 

وأنظمة  التحتية  والبنية  الصعبة  املناخية  الظروف  يف  والتربيد  التخزين  ومرافق 

والتسويق. التعبئة 

وبالنظر إىل أن العديد من املزارعني أصحاب الحيازات الصغرية يف البلدان النامية 

يعيشون عىل هامش انعدام األمن الغذايئ، ميكن أن يتحول انخفاض الفاقد يف األغذية 

إىل زيادة يف دخلهم، األمر الذي له بدوره تأثري مبارش وهام عىل ُسبل عيشهم. ويف عام 

2011، أطلقت منظمة األغذية والزراعة مبادرة توفري األغذية، وهي مبادرة عاملية تعمل 

عىل زيادة الوعي وتبادل األفكار وأفضل املامرسات بشأن منع حدوث فاقد األغذية 

والهدر الغذايئ والحد منهام. ومنذ ذلك الحني، وضعت املنظمة منهجيات لتحديد 

فاقد األغذية وأسبابه والحلول املستدامة املحتملة عىل امتداد سلسلة القيمة الغذائية 

بأكملها، أي من اإلنتاج والتخزين واملعالجة إىل التوزيع واالستهالك.

ولقد تم تطبيق املنهجية عىل سالسل قيمة مختلفة يف أكرث من 40 دولة نامية، 

مام يوفر أدلة جوهرية عىل النقاط الساخنة للفاقد وتحليل جدوى للحلول ودعم 

الحكومات يف صياغة سياسات وُخطط عمل فعالة للحد من فاقد األغذية. وبصفتها 

كرواتيا
الفاكهة التالفة التي 

تنتظر التخلص منها يف 
مرفق أوبيوزن لتعبئة 

الفاكهة
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املصدر: إطار منظمة األغذية والزراعة لألغذية يف املناطق الحرضية. 2018.

الوكالة الراعية للمقصد 3.12 من مقاصد أهداف التنمية املستدامة، فقد 

وضعت الفاو مؤرش لفاقد األغذية لقياس وتقدير حجم الفاقد ما بعد الحصاد 

وحتى التجزئة، مام يسهل الرصد ورفع التقارير بشأن املقصد 3.12. وتعمل 

منظمة األغذية والزراعة أيضاً مع برنامج األمم املتحدة للبيئة يف وضع مؤرش 

للمهدر من األغذية عىل مستوى البيع بالتجزئة واملستهلكني.

لتطوير  األغذية  الدويل بشأن هدر  التحالف  أيًضا مع  املنظمة  واشرتكت 

أول مواد تعليمية حول هدر األغذية ألطفال املدارس من جميع األعامر، 

التوعية  العديد من حمالت  للمعلمني. ونظمت  الدعم  كتيبات  مبا يف ذلك 

االختبار  يُجرى  يزال  القضية. وال  والعاملية حول هذه  اإلقليمية  والدعوة 

النتائج  نجاح  أدى  وقد  املتحدة،  واململكة  وفرنسا  إيطاليا  للمواد يف  التجريبي 

للمنظمة يف  الفنية  للقيادة  البلدان األخرى. وإدراكاً  إىل زيادة االهتامم من 

األعضاء من  البلدان  الغذايئ، طلبت  والهدر  األغذية  فاقد  معالجة مسألة 

لتقدميها  الغذايئ  والهدر  األغذية  فاقد  بشأن  السلوك  املنظمة وضع مدونات 

إىل الدورة القادمة للجنة الزراعة يف عام 2020.

الحرضية الزراعة 

بأنها ميكن  الحرضية  وشبه  الحرضية  الزراعة  تعريف 
املدن  داخل  الحيوانات  وتربية  النباتات  زراعة 
يف  الحرضية  وشبه  الحرضية  الزراعة  ومتاَرس  وحولها. 

والفئات  الفقريات  للنساء  والدخل  العمل  فرص  وتوفر  العامل  أنحاء  جميع 

مبالغ  الحرضية  املناطق  يف  الخرضوات  مزارعو  وينفق  األخرى.  املحرومة 

خالل  من  مبارشة  البيع  وميكنهم  والتخزين،  والتعبئة  النقل  عىل  أقل 

الدخل  من  املزيد  ويذهب  واألسواق.  الشوارع  يف  األغذية  بيع  أكشاك 

ذوي  من  املقيمني  وخاصة   - املستهلكون  ويتمتع  الوسطاء.  من  بدالً  لهم 

أكرب  وخيارات  الطازجة  املنتجات  عىل  الحصول  بسهولة   - املنخفض  الدخل 

أفضل. وأسعار 

الحرضية  الزراعة  تقدم  أن  ميكن  محددة،  وأساليب  رعاية  توفري  ومع 

أوقات  يف  خاصة  لألرس،  الغذايئ  األمن  يف  مهمة  مساهمة  الحرضية  وشبه 

أو  املنتجني،  ِقبل  من  إما  املنتجات  استهالك  ويتم  الغذاء.  نقص  أو  األزمات 

بشعبية  تحظى  التي  املزارعني  أسواق  مثل  الحرضية،  األسواق  يف  بيعها  يتم 

املدن. من  العديد  يف  األسبوع  نهاية  عطلة  يف  متزايدة 

سواء  العامل،  أنحاء  جميع  يف  مدينة  أي  يف  الغذاء  توفري  ونظام 

بني  يجمع  هجيًنا،  غذائيًا  نظاًما  يكون  ما  دامئًا  كبرية،  أو  صغرية  كانت 

من  تباع  )أغذية  واستهالكها  األغذية  لتوفري  مختلفة  ومصادر  أوضاع 

بشكل  املدن  بعض  وتعتمد  الشوارع(.  ويف  وبالتجزئة  املؤسسات  خالل 

املناطق  يف  املزارع  عىل  غذائها  يف  الحرص،  سبيل  عىل  يكن  مل  وإن  أسايس، 

والزراعة  األغذية  منظمة  وضعت 
متكاماًل  ونهًجا  رؤية موحدة 

الزراعة  لالستدامة عرب 
األسماك. ومصايد  والغابات 

يعيش 55% من سكان العامل يف 	�
املناطق الحرضية

70% من إجاميل األغذية املنتَجة 	�
مخصص لالستهالك يف املدن

أكرث من 60% من الطلب عىل الطاقة 	�
األولية يأيت من املدن و70% من 

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون ينبع منها

يعيش 34% من سكان العامل يف مدن 	�
أو بلدات صغرية

ينبع 30% من جميع انبعاثات 	�
غازات االحتباس الحراري من إنتاج 

األغذية وتوزيعها

يتعرض أكرث من 80% من سكان املدن 	�
ملستويات جودة هواء تتجاوز الحدود 

التي وضعتها منظمة الصحة العاملية

حقائق وأرقام

4.2 الفصل 
الغذائية النظم  حتويل 
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تعتمد  بينام  األغذية،  ومنتجي  القريبة  والريفية  الحرضية  وشبه  الحرضية 

يف  واملجهزة  املنتجة  األغذية  عىل  كليًا،  يكن  مل  وإن  كبري،  حد  إىل  األخرى  املدن 

أخرى. قارات  أو  بلدان 

املناطق  الغذايئ والتغذوي يف  انعدام األمن  النمو الحرضي الرسيع وتزايد  وميثل 

للتفكري  تحدياً  إليها  والوصول  األغذية وتوزيعها  توفر  التوازن يف  الحرضية وعدم 

التقليدي حيال كيفية تغذية املدن. وشهد عام 2015 توقيع أول بروتوكول دويل من 

التوقيع  ِقبل املدن يدعو إىل تطوير نُظم أغذية حرضية أكرث استدامة ومرونة. وتم 

الغذائية يف املدن، حتى اآلن  السياسات  الربوتوكول، وهو ميثاق ميالنو بشأن  عىل 

من ِقبل أكرث من 180 مدينة يف شامل وجنوب العامل وتعهدوا بوضع إجراءات 

املدن. يف  الغذايئ  نظامهم  لتحسني  واسرتاتيجيات 

استخدام لألرايض  إىل  الحرضية  الحرضية وشبه  الزراعة  املنظمة تحويل  وتدعم 

التنمية  اسرتاتيجيات  يتم دمجهام يف  املدن،  اقتصادي معرتف بهام يف  ونشاط 

وتساعد  الحرضي.  والتخطيط  والتغذوية  الغذائية  والربامج  واملحلية  الوطنية  الزراعية 

لديها من  ما  املدن عىل تحسني  وإدارات  واإلقليمية  الوطنية  الحكومات  املنظمة 

اإلنتاج  الحرضية، وتحسني نظم  الحرضية وشبه  للزراعة  سياسات وخدمات دعم 

والتسويق. والتجهيز 

يف  األغذية  أعامل  لجدول  والزراعة  األغذية  منظمة  إطار 
الحرضية املناطق 

يُعد تعزيز نظم األغذية املرنة واملزدهرة اقتصاديًا واملدمجة يف املناظر الطبيعية 

والقامئة عىل التعاون بني مختلف أصحاب املصلحة واملستويات، هو األساس لدعم 

عمليات التحرض األكرث استدامة من خالل خدمات حامية الُنظم البيئية وتوفري السلع. 

ويلزم اتخاذ إجراءات عاجلة وتنسيقية ملساعدة الحكومات الوطنية واملحلية عىل 

جعل النظم الغذائية أكرث كفاءة وشمولية ومرونة إزاء تقلب األسعار وتقلبات الطقس 

املفاجئة وتغرُي املناخ يف وقت التحرض الرسيع.

ويف عام 2019، نرشت منظمة األغذية والزراعة إطارها لجدول أعامل األغذية يف 

املناطق الحرضية، استجابة لطلبات اتباع نهج شمويل إزاء انعدام األمن الغذايئ وسوء 

التغذية عرب تداخل الريف - الحرض. ويهدف إىل دعم الحكومات يف مواجهة التحديات 

البرازيل
باعة الفاكهة يف سوق ساو 
جوزيه للطعام البطيء يف 

ريو دي جانريو.
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والفرص التغذوية املعقدة التي يواجهها األمن الغذايئ والتغذوي والناجمة عن التحرض من خالل 

التنمية املستدامة للنظام الغذايئ.

ونتيجة لعملية تشاورية شاملة، يحدد اإلطار الخطوط التوجيهية واألغراض والنتائج 

املستهدفة، مبا يتوافق مع هدف خطة عام 2030. ويتمثل هدفه العام يف توجيه عمل املنظمة يف 

دعم صانعي القرار عىل املستويات العاملية والوطنية واإلقليمية والحرضية لالعرتاف بدور املدن 

والحكومات دون املستوى الوطني كمواقع اسرتاتيجية فاعلة رئيسية ملعالجة القضايا االجتامعية 

واالقتصادية والبيئية املعقدة التي تقيد األمن الغذايئ والتغذية.

املستدامة الغذائية  النظم  نحو 

تعمل من  والتمويلية،  واملؤسسية  االقتصادية  الحواجز  معالجة  خالل 
اإلنتاج  لنظم  املواتية  الظروف  تهيئة  عىل  والزراعة  األغذية  منظمة 

بيئة  وخلق  كفاءة،  أكرث  بشكل  املوارد  استخدام  يتم  الطريقة،  وبهذه  املستدامة. 
أفضل  بشكل  التكيف  أيًضا  للمزارعني  وميكن  الطبيعية.  املوارد  عىل  والحفاظ  التنويع  تدعم 

االعتبار  يف  يأخذ  متكامالً  نهًجا  املنظمة  برامج  وتعكس  آثاره.  من  والتخفيف  املناخ  تغرُي  مع 

الُنهج  وتضمن  الطبيعية.  والبيئة  املوارد  مستخدمي  بني  القامئة  واملنافسة  املعقدة  الروابط 

باالقرتان مع  القرارات يف قطاع ما  تأثريات  التآزر بني  املبادالت وأوجه  النظر يف  األكرث تكامالً 

والتغذوي. الغذايئ  األمن  مراعاة جوانب  مع  األخرى،  القطاعات 

للمامرسات  حكيمة  خيارات  وضع  ميكن  الزراعة،  إزاء  شمويل  نهج  اتباع  خالل  ومن 

بلًدا حول   89 مبادرة يف   245 املنظمة  دعمت   ،2014 عام  ومنذ  واملستدامة.  الشاملة 

مبادرة   80 من  أكرث  ذلك  يف  مبا  تشاركية،  نُهج  باستخدام  املستدام  الزراعي  اإلنتاج  مامرسات 

املحاصيل،  غلة  الفجوة يف  تقليص  من  املائة  يف   41 بلداً، متكن   89 بني  ومن  إفريقيا وحدها.  يف 

البيئية  والنظم  الطبيعي  الخرضي  الغطاء  مساحة  بتقليص  البلدان  نصف  من  أكرث  وقام 

الزراعة. لصالح  املفقودة  املحمية 

وتشجع منظمة األغذية والزراعة الزراعة الذكية مناخيًأ كنهج ميكن أن يحول النظم الزراعية 

ويعيد توجيهها لدعم التنمية بفعالية ويضمن األمن الغذايئ يف مناخ متغري. ويسعى النهج، يف 

املامرسة العملية، إىل تحقيق األهداف الثالثة التالية:

زيادة اإلنتاجية والدخل بشكل مستدام؛	�

والتكيف مع تغرُي املناخ؛	�

والحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري، حيثام أمكن ذلك.	�

الزراعة  العتامد  والتخطيط  السياسات  وتعزيز  األدلة  قاعدة  لتعزيز  البلدان  املنظمة  وتدعم 

امليداين،  املستوى  أما عىل  الوطني.  املستوى  الطبيعية وعىل  املزارع واملناظر  مناخيًا يف  الذكية 

مناخيًا  الذكية  الزراعة  يتبنون مامرسات  الذين  املنتجني  مع  القدرات  تنمية  املنظمة عىل  تعمل 

الحقلية والخدمات االستشارية األخرى. وبوصفها عضو نشط يف  املزارعني  من خالل مدارس 

تعزز  مناخيًا،  الذكية  للزراعة  اإلقليمية  والتحالفات  مناخيًا  الذكية  للزراعة  العاملي  التحالف 

مناخيًا. الذكية  الزراعة  تنفيذ  نطاق  تعزيز  بهدف  التعاون  وتدعم  املعرفة  املنظمة 

وعالوة عىل ذلك، فإن عقد عمل األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية يشكل التزاًما من جانب 

الدول األعضاء يف األمم املتحدة باالضطالع بعرش سنوات من التنفيذ املستمر واملتسق للسياسات 

والربامج وزيادة االستثامرات للقضاء عىل سوء التغذية بجميع أشكاله، يف كل مكان، دون أن يتخلف 

أحد عن هذا الركب. وهو يوفر إطاًرا تشغيليًا لتعزيز الجهود الرامية إىل القضاء عىل الجوع والتخلص 

من جميع أشكال سوء التغذية يف جميع أنحاء العامل، مبا يف ذلك من خالل سياسات وبرامج الحد 

من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغرُي املناخ والتي تراعي مرونة سبل عيش الناس والنظم الغذائية 

من أجل توفري نُظم تغذوية صحية. وتعمل منظمة األغذية والزراعة مع البلدان والوكاالت الشقيقة 

التابعة لألمم املتحدة وغريها من املنظامت الرشيكة، وال سيام منظمة الصحة العاملية، لتحقيق نُظم 

غذائية مستدامة من أجل توفري نُظم تغذوية صحية وتحسني التغذية.

أن  التي ميكن  املختلفة  الغذائية  النظم  النظر يف  يتم  املستدامة،  التنمية  ويف سياق أهداف 

تكامالً. وضمن هذا  أكرث  بنظرة  البيئية،  باالستدامة واملرونة واإلدارة  يتعلق  إجابات فيام  تقدم 

النقاش العاملي حول أنظمة األغذية املستدامة، اكتسبت الُنظم الغذائية املحلية اعرتافًا دوليًا. 

الجديدة، ميكن ألرس  الزراعية  املامرسات  املحليني ودمجها مع  األصليني  السكان  وباستخدام معارف 

أقوى  نُظم  االستفادة من  بالكامل  املستغلة  املهملة وغري  املحاصيل  تزرع  التي  الصغرية  املزارعني 

إلنتاج األغذية، والتي ميكن أن تحّسن األمن الغذايئ وتزيد من فرص تحقيق الدخل وتعزز آليات 

املناخ. تغرُي  آثار  مواجهة 

وفعالة وغذائية شاملة  زراعية  نُظم  متكني 

التجارة من  االستفادة  عىل  الدول  مساعدة 
تيسري  يف  رئيسيًا  دوًرا  بالتجارة  واملتعلقة  التجارية  والحالية  الجديدة  واآلليات  االتفاقيات  تلعب 

األغذية  منظمة  وتساعد  الغذايئ.  واألمن  الغذائية  النظم  لعمل  مهمة  متكينية  تجارية  نُظم  تطوير 
التجارة رسيعة  الدولية وقواعد  القدرات من أجل تحسني فهم األسواق  بناء  البلدان يف  والزراعة 

التجارة،  االنفتاح عىل  تهديدات وفرص  التغريات، مبا يف ذلك  لهذه  املحتملة  والنتائج  التغري 
السبل إلجراء حوار  تيسري  أجل  من  البلدان  مع  املنظمة  وتعمل  ملعالجتها.  املحتملة  واالسرتاتيجيات 

والزراعة مساعدة  األغذية  منظمة  تقدم 
والزراعية  الغذائية  النظم  شمولية  لتعزيز 

من خالل إشراك املنتجني أصحاب 
والبلدان ذات  احليازات الصغرية 

الصغرية. االقتصادات 

4.2 الفصل 
الغذائية النظم  حتويل 
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وتشجيع  التجارية  االتفاقيات  بصياغة  املتعلقة  القضايا  بشأن  محايد 
االتفاقيات واعتامدها. كام تدعم  استخدام األدلة يف صياغة هذه 

الدولية  واملعايري  القواعد  مع  وتكييفها  الوطنية  النظم  تقوية  املنظمة 
التجارية. االتفاقيات  االستفادة من  أجل  من 

وفعالة شاملة  قيمة  سالسل  تطوير 
ميثل الطلب املتزايد عىل املنتجات عالية القيمة يف أسواق الغذاء 

الدولية واملحلية فرصة للبلدان النامية لتحقيق منو اقتصادي 

وفرص عمل مربحة. ومع ذلك، فإن تحديث الصناعات الزراعية 

وسالسل األغذية الزراعية يشكل أيًضا مخاطر من حيث اإلنصاف 

واالستدامة والشمولية، ال سيام بالنسبة لصغار املزارعني واملشاريع 

الزراعية مام يؤكد الحاجة إىل سياسات واسرتاتيجيات تتصدى 

لهذه املخاطر. وتعمل منظمة األغذية والزراعة مع البلدان لصياغة 

وتنفيذ اسرتاتيجيات ومنصات لتنمية الصناعات الزراعية واملشاريع 

الزراعية وسلسلة القيمة، جنبًا إىل جنب مع توفري اإلرشادات املتعلقة 

بالسياسات وإنتاج املعرفة وتنمية القدرات. وتعمل املنظمة أيًضا عىل 

تعزيز قدرات منظامت املنتجني وتشجيع السياسات الفعالة بشأن 

إيجاد فرص عمل الئقة وأعامل حرة فردية وحوافز لالبتكار واالستثامر، 

وخاصًة للنساء، الاليئ يعترب عملهن أساًسا يف سلسلة القيمة.

الغذائية النظم  لتطوير  داعمة  سياسة  ضامن 
هناك إقرار متزايد من صانعي القرار برضورة رصد السياسات وتقييمها 

حتى تصبح أكرث فعالية ولتحقيق األهداف الوطنية.

فالطريقة التي تتفاعل بها السياسات ميكن أن تدعم أو تعرقل 

كفاءة وتطوير النظم الزراعية والغذائية، ومن ثم، منو القطاع 

الزراعي. ولقد أثر املحيط غري املستقر الذي تعمل فيه السياسات 

وتقلب األسعار بسبب قوى السوق الدولية واملحلية رسيعة التطور 

عىل قرارات اإلنتاج ومستويات االستهالك وخيارات التسويق/التجارة 

يف معظم البلدان النامية. وإن فهم العوامل التي تؤدي إىل تقلب 

األسعار خاصة يف األسواق املحلية وعوامل عدم االستقرار عىل صعيد 

السياسات/املؤسسات سيساعد صانعي القرار وغريهم من أصحاب 

املصلحة عىل اتخاذ قرارات أفضل مبنية عىل معلومات واعتامد 

اسرتاتيجيات وأدوات إلدارة املخاطر تستند إىل األدلة. وتدعم املنظمة 

البلدان يف رصد السياسات وتقييمها من أجل تحسني األسعار وحوافز 

السوق. وترتاوح مجاالت الدعم املحددة بني تحسني جمع البيانات 

عىل الصعيد الوطني، ووضع املؤرشات ذات الصلة، وتحليلها ونرشها، 

وتعزيز حوار السياسات القائم عىل األدلة.

دعم سياسـات تحسـني سـالمة األغذية يف األسواق غري الرسـمية والشعبية	 
تقديـم حوافز سـعرية لتشـجيع الباعة الجائلني عىل اسـتخدام مكونات ذات جـودة غذائية أفضل 	 

مـع ضامن تطبيق معايري سـالمة األغذية
فـرض رضائـب تقلل من اسـتهالك األطعمـة الغنية بالدهون والسـكر و/ أو امللح، مثل املرشوبات 	 

بالسكر املحالة 
دعـم مراجعـة اإلعانـات الغذائية، لتغطية أغذيـة مثل الفواكه الطازجة والخـرضوات والبقوليات 	 

وجعلها يف متناول املسـتهلكني
تنفيذ لوائح التخطيط واالسـتثامرات لدعم أسـواق الجملة واألسـواق الشـعبية وتجار التجزئة غري 	 

الرسـميني الذيـن يوفرون منتجات جديدة للمسـتهلكني وخاصـة ذوي الدخل املنخفض
وضـع سياسـات وبرامـج للحامية االجتامعيـة لضامن إمكانية الحصول عـىل األغذية الغنية 	 

باملغذيـات للفئـات السـكانية الضعيفة، عىل سـبيل املثال برامج األغذية والتغذية املدرسـية التي 
توفـر األغذيـة الغنيـة باملغذيات، أو توفـري التحويالت النقدية املرشوطة لتيسـري الحصول إىل 

الفواكـه والخرضوات الطازجة
سـن ترشيعات لضامن املشـرتيات املؤسسـية من صغار املزارعني املحليني	 
تطبيـق تحديـد املناطق للوجبـات الرسيعة، وخاصة حول املدارس	 

تدابري لتحسني البيئة الغذائية التي تدعم 
األمناط الغذائية الصحية

التدابريالنظم الغذائية
اإلنتاج الزراعي

تخزين املواد 
الغذائية 

ونقلها والتجارة فيها

تحويل األغذية

بيع املواد الغذائية 
بالتجزئة وتوفريها

نُظم أخرى

تشـجيع السياسـات واالسـتثامرات التي تدعم التنويع وإنتاج األغذية الغنية باملغذيات )مثل الفواكه 	 
والبقوليات( والخرضوات 

التشـجيع عىل تطوير سلسـلة القيمة للمحاصيل الغذائية الغنية باملغذيات	 
ضامن  أال تركز اسـتثامرات البحوث الزراعية فقط عىل املواد الغذائية األساسـية ولكن أيًضا عىل 	 

املحاصيـل الغنية باملغذيات

االسـتثامر يف النقـل والبنيـة التحتية لسلسـلة التربيد من أجـل تقليل فاقد األغذية	 
تشـجيع التجـارة املحليـة والروابـط بني الريف والحرض وسالسـل اإلمـدادات الغذائية القصرية 	 

)حيثـام أمكـن ذلـك( لألغذية الغنيـة باملغذيات، خاصـة بالنسـبة للخرضوات والفواكه 
والبقوليـات واملكرسات

خفـض رسـوم الحواجـز التجارية أو عدم وضع رسـوم لها عىل الفواكـه والخرضوات، وخاصة 	 
خـالل الفرتات غري املوسـمية، أو زيادة رسـوم االسـترياد عىل األغذيـة الغنية بالدهون 

والسـكريات و/ أو امللح

التشـجيع عىل وضع قوانني إلعـادة تركيب األغذية	 
اتخـاذ تدابري السـتحداث قوانني لوضع العالمـات الغذائية والتغذوية	 
دعم إنشـاء صناديق اسـتثامر للمرشوعات الصغرية واملتوسـطة الناشـئة التي تنتج األغذية الغنية 	 

باملغذيات
وضـع حوافـز لتقنيـات التجهيز التي تقلـل التكاليف وتزيد من القيمـة الغذائية لألغذية	 

تقديم اسـرتاتيجيات وإجـراءات لتعزيز وحامية ودعم الرضاعـة الطبيعية	 
مراقبة تسـويق األغذية واملرشوبـات املوجهة لألطفال	 
إدخـال التنظيـم اإللزامي لإلعالنات املوجهة لألطفال، وغريها من أشـكال تسـويق األغذية 	 

لألطفال واملرشوبات 
دعم الحمالت اإلعالمية عرب وسـائل اإلعالم وحمالت التسـويق عرب الربامج االجتامعية التي تشـجع 	 

عىل تنـاول األغذية الصحية
دعـم إصالحـات التعليم إلدخـال التوعية الغذائية والتغذوية يف املناهج الدراسـية	 

املصدر: منظمة الصحة العاملية، عام 2010؛ ومنظمة األغذية والزراعة، عام 2016؛ ومنظمة األغذية والزراعة، عام 2017 ؛ والفريق العاملي املعني بالزراعة 
ونظم األغذية من أجل التغذية، عام 2016؛ وفريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية، عام 2017؛ ومنظمة الصحة العاملية، عام 2016؛ 

ومنظمة الصحة العاملية/برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، عام 2018.

حتديات منظمة األغذية والزراعة يف القرن الواحد والعشرين  
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الغذائية والنظم  التغذية 
البلدان وعىل شخص واحد من بني كل ثالثة أشخاص. ويأخذ  التغذية عىل جميع  يؤثر سوء 

التقزم عند األطفال إىل  الدقيقة، ومن  أشكاالً عديدة، من الجوع املزمن، إىل نقص املغذيات 

الصحية  الغذائية  األمناط  تكون حامية وتعزيز  أن  نأكله. ويجب  التغذية مبا  وتبدأ  السمنة. 

األسامك  ومصائد  املحاصيل  إنتاج  ويوفر  الزراعية.  والسياسات  الغذايئ  للنظام  رئيسيًا  هدفًا 

تأثريها  تعزيز  ويتطلب  نحتاجها.  التي  واملغذية  واآلمنة  املتنوعة  األغذية  والغابات  واملاشية 

السليمة وحامية  الرتبة  تعزيز  وتشمل  القيمة  مراحل سلسلة  االنتباه يف جميع  التغذية  عىل 

ونقلها  األغذية  بتخزين  قيامنا  وكيفية  ننتجه،  وما  املدخالت  واختيار  البيولوجي،  التنوع 

وتسويقها. وتحويلها 

اإلنسان،  حقوق  من  حًقا  بوصفه  وكاٍف  ومغٍذ  آمن  غذاء  عىل  الحصول  تأطري  ويجب 

الزراعية  النظم  تعزز  سياسات  إىل  حاجة  وهناك  ضعًفا.  الفئات  ألكرث  األولوية  إعطاء  مع 

األطفال  وتغذية  الغذايئ  لألمن  خاص  اهتامم  إيالء  مع  التغذية،  تراعي  التي  والغذائية 

أجل  من  والنساء  املراهقات  والفتيات  املدرسة  سن  يف  واألطفال  الخامسة  سن  دون 

إجراء  إىل  والزراعة  األغذية  منظمة  وتدعو  األجيال.  بني  التغذية  سوء  دورة  وقف 

يف  مبا  واتباعها،  الصحية  الغذائية  األمناط  توفري  عىل  للتشجيع  السياسات  يف  تغيريات 

املستوى  الرفيع  الحوار  أيضاً  املنظمة  وتُيرس  االقتصادية.  والحوافز  التسويق  لوائح  ذلك 

املستدامة  الغذائية  للنظم  مشرتكة  ونُهج  قواعد  وضع  أجل  من  ورشكائها  الحكومات  بني 

الصحية. الغذائية  واألمناط 

ال يتوافر األمن الغذايئ دون سالمة األغذية

أساسًيا من يعد  حًقا  آمن ومغٍذ  الرسيع عىل طعام  الحصول 
العامل، ميوت  أنحاء  ومع ذلك، ففي كل عام يف  حقوق اإلنسان. 

600 مليون شخص - ما يقرب  420 ألف شخص ويعاين نحو  أكرث من 

من واحد من كل عرشة - من املرض بعد تناول الغذاء امللوث. وإن ازدياد عوملة 

للمخاطر  أكرث عرضة  العامل  أنحاء  السكان يف  أن  يعني  العامل  الغذائية يف  اإلمدادات 

أكرث  تسبب  باألغذية  املنقولة  املخاطر  أن  املعروف  من  الواقع،  ويف  الغذائية. 

الهضمي  الجهاز  التهابات  بداية من  واملزمنة  الحادة  األمراض  200 مرض من  من 

أن  توقع  للمستهلكني  يحق  األغذية،  إنتاج  مكان  عن  النظر  وبغض  الرسطان.  إىل 

السلطات  مع  املنظمة  وتعمل  متوقعة.  وبجودة  آمًنا  يشرتونه  الذي  الطعام  يكون 

من  املعنيني  املصلحة  أصحاب  من  وغريهم  املحيل  الصناعة  قطاع  ومع  الحكومية 

التوقع. هذا  تلبية  أجل ضامن 

التجارة وتيسري  الصحة  حامية 
وسالمة  الحيوان  وصحة  النبات  صحة  بشأن  دوليًا  عليها  املتفق  املعايري  تساهم 

املستهلكني.  حامية  وبالتايل  وسالمتها،  األغذية  نوعية  يف  كبريًا  إسهاًما  األغذية 

ويجب  الصلة،  ذات  واملعايري  اللوائح  وإنفاذ  لتنفيذ  الدعم  إىل  البلدان  وتحتاج 

املبدأ األول
زيادة اإلنتاجية 	�

وفرص العمل 

وإضافة القيمة يف 

الغذائية النظم 

املبدأ الثاين
حامية وتعزيز 	�

الطبيعية املوارد 

الثالث املبدأ 
تحسني ُسبل العيش 	�

النمو  وتعزيز 

الشامل االقتصادي 

املبدأ الرابع
تعزيز قدرة الناس 	�

والنظم  واملجتمعات 

اإليكولوجية عىل 

الصمود

املبادئ الرئيسية الخمسة لالستدامة يف األغذية والزراعة

املبدأ الخامس
تكييف الحوكمة مع 	�

الجديدة التحديات 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، عام 2018.
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التي  األغذية  ملعايري  االمتثال  عىل  القدرة  القيمة  سلسلة  عىل  القامئني  لدى  يكون  أن 

األغذية.  دستور  هيئة  وهي  العاملية،  الصحة  ومنظمة  والزراعة  األغذية  منظمة  أعدتها 

بوضع  للحكومات  يسمح  مام  بأكملها،  اإلنتاج  سلسلة  الغذايئ  الدستور  ويغطي 

السالمة  لضامن  لألغذية  معايري  وضع  أجل  من  دولياً  ومقبولة  العلم  عىل  قامئة  معايري 

 ،1995 عام  ومنذ  وفرص.  تحديات  من  ينشأ  ما  مراعاة  مع  األغذية،  تجارة  وتنسيق 

الوطنية  للوائح  مرجعية  كمعايري  األغذية  دستور  بهيئة  العاملية  التجارة  منظمة  أقّرت 

إىل  تستند  معايري  لكونها  نظًرا  لألغذية،  الدولية  للتجارة  وأساس  األغذية  لسالمة 

العاملي. باإلجامع  ومعتمدة  العلوم 

يتوافر املزيد من املعلومات يف املجموعة 3، الفصل 3-3: هيئة الدستور الغذايئ	�

العلم عىل  يعتمد  اآلمن  الغذاء 
عىل  وسالمتها  األغذية  نوعية  مجال  يف  والزراعة  األغذية  منظمة  لعمل  أساسيًا  العلم  يُعد 

املنظمة  تقدم  العاملية،  الصحة  منظمة  مع  الوثيق  وبالتعاون  التوريد.  سلسلة  امتداد 

التوجيهية  والخطوط  للمعايري  عنه  غنى  ال  كأساس  ومستقلة  محايدة  علمية  مشورة 

الغذايئ،  الدستور  هيئة  وضعتها  التي  األغذية  لسالمة  الدولية  املامرسات  ومدونات 

التسلسل  مثل  الوطنية  السلطات  ِقبل  من  الحديثة  الغذائية  الرقابة  نظم  تطوير  ولدعم 

إىل  حاجة  وهناك  األغذية.  تنقلها  التي  األمراض  ملسببات  األوبئة  لرصد  للجينوم  الكامل 

اآلمنة. غري  لألغذية  املدى  البعيدة  اآلثار  لفهم  أفضل  بيانات 

غواتيماال
تعزيز برنامج التغذية 

املدرسية يف إطار مبادرة 
تحرير أمريكا الالتينية 
والكاريبي من الجوع.

 ©PEP BONET/NOOR
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املشرتكة 	� الخرباء  لجنة  تجتمع 
والزراعة  األغذية  منظمة  بني 

العاملية  الصحة  ومنظمة 
املضافة  باملواد  واملعنية 

 1956 إىل األغذية منذ عام 
العلمية  املشورة  لتقديم 
إىل  املضافة  املواد  بشأن 

ومخلفات  وامللوثات  األغذية 
يف  البيطرية  العقاقري 

مبادئ  إىل  باإلضافة  األغذية 
سالمة  لتقييم  وإرشادات 

األغذية. يف  الكيميائية  املواد 

الخرباء 	� اجتامعات  بدأت 
األغذية  منظمة  بني  املشرتكة 

الصحة  ومنظمة  والزراعة 
تقييم  بشأن  العاملية 

امليكروبيولوجية  املخاطر 
كفريق   2000 عام  يف 

يقيِّم  دويل  علمي  خرباء 
للمخاطر  املختلفة  الجوانب 

يف  امليكروبيولوجية 
الغذائية. اإلمدادات 

املعني 	� املشرتك  االجتامع 
املبيدات  مخلفات  بشأن 

متخصصة  خرباء  هيئة  هو 
مشرتك  بشكل  تديرها 

والزراعة  األغذية  منظمة 
العاملية  الصحة  ومنظمة 

وتقييم  املتطلبات  لتنسيق 

مخلفات  بشأن  املخاطر 

االجتامع  ويُعقد  املبيدات. 

 1963 عام  منذ  سنويًا 

علمية  تقييامت  إلجراء 

يف  املبيدات  ملخلفات 

املشورة  وتقديم  األغذية، 

املقبولة  املستويات  بشأن 

يف  املبيدات  ملخلفات 

دولياً. املتداولة  األغذية 

الخرباء 	� اجتامعات  تأسست 

األغذية  منظمة  بني  املشرتكة 

الصحة  ومنظمة  والزراعة 

يف  التغذية  بشأن  العاملية 

عام 2010 لتعزيز دور 

والزراعة  األغذية  منظمة 

العاملية  الصحة  ومنظمة 

العلمية  املشورة  تقديم  يف 

الدول  التغذية إىل  بشأن 

مثل  والهيئات  األعضاء 

الغذايئ، وال  الدستور  هيئة 

الغذايئ  الدستور  لجنة  سيام 

واألغذية  بالتغذية  املعنية 

التغذوية  لالستخدامات 

معايري  بهدف وضع  الخاصة 

للحامية  مناسبة  عاملية  تغذية 

للتجارة. وشاملة  الصحية 

املبادرات القامئة عىل العلوم 
لدعم سالمة األغذية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، عام 2019، عمل املنظمة بشأن سالمة األغذية.
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مشرتكة حلوالً  تتطلب  األغذية  سالمة 
ترتبط سالمة األغذية وصحة اإلنسان ارتباطًا وثيًقا بصحة الحيوانات والبيئة املحيطة 

بنا. وتشجع منظمة األغذية والزراعة نهج »صحة واحدة« كوسيلة متكاملة ملنع 

وتخفيف آثار التهديدات الصحية عرب التداخل بني الحيوان واإلنسان والنبات والبيئة. 

ويتجىل ذلك بوضوح من خالل انتقال الكائنات الحية الدقيقة إىل الناس من خالل 

الطعام املتمثل يف الفاكهة والخرضوات امللوثة بالرتبة ومن األغذية التي يتم الحصول 

عليها من الحيوانات. وأثبتت املدارس الزارعية الحقلية أنها وسيلة فعالة لتمكني 

املزارعني من فهم املامرسات الجيدة وااللتزام بها. وتم إنشاء هذه املدارس لدمج نظافة 

األغذية بشكل كامل مع قضايا اإلنتاج مثل تقنيات اإلدارة املتكاملة لآلفات.

وفيام يتعلق باألمراض التي تنتقل عن طريق األغذية الحيوانية، تشجع املنظمة 

املامرسات التي تقلل من إمكانية أن تحمل الحيوانات الحية مسببات األمراض املنقولة 

للناس وتلك التي متنع نقل امللوثات من البيئة إىل األغذية. وتشجع املنظمة مامرسات 

إنتاج األغذية التي تقلل من استخدام مضادات امليكروبات، وتلك التي تعزز نظافة 

األغذية واملرافق الصحية أثناء املعالجة للحد من التلوث املتبادل وترصد التقدم املحرز يف 

إنتاج األغذية الخالية من مسببات األمراض املقاومة للميكروبات.

الطوارئ حاالت  يف  األغذية  سالمة 
ميكن أن يكون لتفيش األمراض التي تنقلها األغذية وعمليات سحب األغذية عواقب 

واسعة النطاق وأن تؤثر عىل ثقة املستهلك يف سالمة اإلمدادات الغذائية. وهذا 

يتطلب تعزيز التواصل بشأن مخاطر سالمة األغذية مع املستهلكني بني جميع أصحاب 

املصلحة يف سلسلة األغذية الزراعية، بدًءا من مديري املخاطر وصانعي القرار. ويُعد 

هذا التبادل ثنايئ االتجاه للمعلومات واآلراء بني جميع املعنيني أمرًا أساسيا يف استعادة 

الثقة وحامية نوعية حياة الناس.

وتساعد املنظمة البلدان يف وضع نُظم للوقاية من طوارئ سالمة األغذية وإدارتها 

بغرض تعزيز قدرة البلدان عىل مواجهة أزمات السلسلة الغذائية. ومن أجل تعزيز 

وتيسري التبادل الرسيع للمعلومات خالل األحداث املتعلقة بسالمة األغذية، تنسق 

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية الشبكة الدولية للسلطات املعنية 

بسالمة األغذية. وتعمل الشبكة منذ خمسة عرش عاًما، وقد يرّست التواصل عرب الحدود 

وبني أعضائها، خالل مئات من حاالت طوارئ سالمة األغذية.

اإلقليمية املبادرات 

مواجهة تسعى  املساعدة يف  إىل  والزراعة  األغذية  منظمة 
يواجهها  التي  القيمة  سلسلة  عرب  الكثرية  التحديات 
وتحتاج  الصغرية.  االقتصادات  وحتى  املنتجني،  صغار 

أصحاب  املنتجني  ربط  طريق  عن  الشمولية  زيادة  إىل  والزراعية  الغذائية  النظم 

أجل  من  اإلمداد  الزراعية وسالسل  التجارية  األعامل  الصغرية مبشاريع  الحيازات 

تساعد  بذلك،  وللقيام  التغري.  األسواق رسيعة  يف  واملستدامة  الفعالة  املشاركة 

السليمة،  للسياسات  التحليلية  املعلومات  مثل  الالزمة  األدوات  تطوير  يف  املنظمة 

مالي
موكونا، نبات يُستخدم 

إلثراء الرتبة بالنيرتوجني، 
وينمو بجانب الذرة 
الرفيعة، ويُستخدم 
لتغذية الحيوانات.
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فاقد  مكافحة  واملساعدة يف  والفردي،  املؤسيس  املستويني  القدرات عىل  وبناء 

الغذايئ. والهدر  األغذية 

البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا 
املستدامة  األرسية  الزراعة  الكاريبي: 

الشاملة الغذائية  والنظم 
وصول  تحسني  إىل  اإلقليمية  املبادرة  هذه  تهدف 

والطاقة  واملياه  )األرايض  اإلنتاجية  األصول  إىل  الفقراء 

)االئتامنية  املالية  الريفية  الخدمات  وكذلك  واملرافق( 

وتعمل  واملعرفة(.  واالبتكار  التقنية  )املساعدة  املالية  وغري  والتأمينات(  واملدخرات 

يف  الريفية  املجتمعات  مشاركة  وتشجيع  املنتجني  منظامت  تعزيز  عىل  املنظمة 

وفعالة  شاملة  غذائية  أنظمة  بناء  عىل  الرتكيز  مع  املستدامة،  التنمية  اسرتاتيجيات 

القيمة  سالسل  تعزيز  عىل  املنظمة  وتشجع  للتغذية.  ومراعية  الصمود  عىل  وقادرة 

اعتامد  تقليل  مع  والصحية  الطازجة  األغذية  وزيادة  العامة،  اإلمدادات  وأنظمة 

مواجهة  عىل  قدرة  أكرث  لتصبح  الريفية  األرس  ومتكني  الواردات،  عىل  البلدان 

والطبيعية. االقتصادية  الصدمات 

املستدام  اإلنتاج  تكثيف  أفريقيا: 
القيمة سلسلة  وتطوير 

والتحول  بالنمو  التعجيل  بشأن  ماالبو  »إعالن  أعقاب  يف 
الرخاء املشرتك وتحسني سبل  الزراعيني من أجل 

االختناقات  اإلقليمية  املبادرة  هذه  تتناول  املعيشة«، 
اإلنتاج  التي يزيد من خاللها  القيمة  عىل طول سالسل 

الرامية إىل تكثيف اإلنتاج وزيادة  الناتج عن اإلجراءات 
القيمة يف تطوير  األفضل لسالسل  اإلدارة  اإلنتاجية عىل نحو مستدام. وستساهم 

الفرص والخدمات  لتوفري  إيالء اهتامم خاص  الزراعية مع  التجارية  السوق واألعامل 
والشباب. النساء  تخدم  التي 

نغا تو
سوق الخضار يف 
نوكوالوفا، جزيرة 

نوتغاتابو.
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الغذايئ  لألمن  القيمة  سالسل 
الهادئ املحيط  جزر  يف  والتغذية 

لقد أدى تناقص القدرة التنافسية للصادرات لدى 

املزارعني والصيادين، إىل جانب زيادة االعتامد 

الغذايئ عىل األغذية املستوردة، إىل تفضيل 

أصحاب املصلحة من القطاعني العام والخاص 

يف منطقة املحيط الهادئ تحسني قدرة قطاعاتهم الغذائية الزراعية من أجل 

الوفاء باحتياجاتهم الغذائية املحلية. ومنذ عام 2014، تهدف املبادرة األقاليمية 

بشأن الدول الجزرية الصغرية النامية مبنطقة املحيط الهادئ إىل تطوير سالسل 

القيمة املحلية لألمن الغذايئ والتغذوي. وتركز املبادرة جهود منظمة األغذية 

والزراعة عىل تعزيز قدرات منتجي األغذية املحليني وتوفري املزيد من األغذية 

لألسواق املحلية والسياحية وتلبية الطلب عىل نظام غذايئ متوازن ومغٍذ وتقليل 

واردات األغذية واألعالف. ويشمل ذلك دعم وضع األطر السياسية والتنظيمية 

التي تعتمد عىل التحسينات يف القدرة عىل تجميع املعلومات املتعلقة باألغذية 

والتغذية واملوارد الطبيعية ودمجها وتحليلها ونرشها.

واألسواق  الزراعية  األغذية  تجارة  بني  التكامل 
الوسطى وآسيا  أوروبا  يف 

من خالل مبادرتها اإلقليمية، تساعد منظمة األغذية والزراعة 

البلدان يف تهيئة إطار داعم عىل صعيد السياسات للتجارة يف 

الزراعية والغذائية. السلع 

تطور منظمة األغذية والزراعة قدرات لصياغة وتنفيذ 

االتفاقيات التجارية وتحليل فرص السوق. وتعمل املنظمة أيضاً يف بناء القدرات بشأن قضايا 

منظمة التجارة العاملية ومنع ومكافحة املخاطر عىل صحة الحيوان وصحة النبات وسالمة األغذية 

وتيسري التجارة وتسوية املنازعات. ويعد تطبيق األساليب الحديثة لتحليل املخاطر واملعايري 

املستمدة من دستور األغذية واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات واملنظمة العاملية لصحة الحيوان 

أمرًا أساسيًا. وباإلضافة إىل ذلك، تدعم املنظمة القدرات الُقطرية يف سالسل القيمة القصرية، 

واإلنتاج املحيل لألغذية، واستخدام البيانات الجغرافية والزراعة العضوية لتعزيز أساليب اإلنتاج 

املستدامة، وتحسني نوعية األغذية وكأداة للعالمات التجارية. ويشمل املستفيدون موظفي 

الخدمة املدنية والعلامء ومنتجي األغذية مع الرتكيز عىل املشاريع الصغرية واملتوسطة. كام تدعم 

املنظمة البلدان يف اسرتاتيجياتها للحد من فاقد األغذية والهدر الغذايئ.

جورجيا
شباك بحرية دائرية 

تُستخدم لصيد أسامك 
األنشوجة عالية الجودة 
يف ميناء بويت عىل البحر 

األسود.
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ليزيا ما
د الناس يف ماليزيا، عىل مر  لقد تعوَّ
القرون، أن يشعروا بحميمية تجاه 

الغابة بحيث أصبحت األشجار 
امتداًدا مهاًم وطبيعيًا لثقافتهم. 

فعندما مييش أفراد من قبيلة 
بنان - وهم من السكان األصليني 

البدو الرُحل -عرب الغابة، فإنهم 
يرتكون وراءهم العديد من آثار 
األقدام إلرشاد الذين يتبعونهم. 
وتشكل آثار األقدام مًعا شبكة 

من العالمات التي توضح مكان 
وجودهم. إنها لغة رمزية ومدوَّنة. 
ويف ظل الحرارة الخانقة يف الغابة، 
قبل سقوط مطر الخريف، يبحث 

"أندريس أوداو" عن الخشب لبناء 
ملجأ بسيط يخلد للنوم فيه ليالً.

©FAO/ JULIEN COQUENTIN

بيئي إن  الغابات أكرث من مجرد مجموعة من األشجار، فهي نظام 
املائة من مساحة  30 يف  الحرجية حوايل  املناطق  بالحياة. وتغطي  ميلء 

األرض يف العامل وتشتمل عىل حوايل 80 يف املائة من التنوع البيولوجي لألرض. 

الرّبية من الحيوانات والنباتات  فهي موطن ألكرث من 80 يف املائة من جميع األنواع 

2.4 مليار شخص( الخشب لتوفري  العامل )أو  والحرشات، ويَستخدم حوايل ثلث سكان 

تأسيسها، عملت  ومنذ  والتدفئة.  املاء  وغليان  الطهي  مثل  األساسية  الطاقة  خدمات 

املتطور  الغابات  قطاع  احتياجات  لتلبية  )الفاو( جاهدة  والزراعة  األغذية  منظمة 

ذات  املتحدة  لألمم  تابعة  منظمة  وباعتبارها  املستدامة.  التنمية  يف  مساهمته  وضامن 

العامل  باملسؤولية عىل مستوى  تضطلع  »الفاو«  فإن  والِحراجة،  بالغابات  تتعلق  والية 

العامل واملحافظة عليها وإدارتها  أنحاء  املنترشة يف  الغابات  عن دعم أعضائها يف حامية 

مستدامة. بطريقة 

قبل سبعني عاماً، عندما أمتَّت املنظمة أول تقييم للموارد الحرجية يف العامل، كان 

الشاغل الرئييس هو ما إذا كان سيستمر وجود أخشاب كافية لتلبية الطلب العاملي. 

ومنذ ذلك الحني، أصبح هناك اعرتاف متزايد باألهمية العاملية األوسع للغابات واألشجار، 

ليس فقط الستخراج األخشاب ولكن أيًضا من أجل رفاهية الناس وكوكب األرض. وتُعزِّز 

الغابات ُسبل العيش، فهي توفر الهواء واملاء النظيفني، وتحمي الرتبة وتساعد عىل 

االستجابة لتغري املناخ عن طريق تخزين الكربون يف كتلتها األحيائية. وعالوة عىل ذلك، 

فهي توفر العديد من املنتجات والخدمات التي تسهم يف التنمية االجتامعية واالقتصادية 

ملاليني الناس يف املناطق الريفية، مبا يف ذلك الغذاء واألدوية والوقود.

الفصل 5.2

حنو إدارة مستدامة للغابات
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استراليا ونيوزيلندا

أوروبا وأمريكا الشمالية

شرق وجنوب شرق آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

أمريكا الالتينية والبحر 
الكاريبي

وسط وجنوب آسيا

أوقيانوسيا*شمال أفريقيا وغرب آسيا

على مستوى العالم

النسبة املئوية

مالحظة: *باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، عام 2018، حالة الغابات يف العامل.

توجد، اليوم، أدلة متزايدة تبنّي الروابط العميقة القامئة بني الغابات وأهداف 

خطة التنمية املستدامة لعام 2030، والتي مُتّكن ُصناع السياسات من دمج نهج 

للِحراجة يف مسارات التنمية املستدامة. ويف عام 2017، اعتمدت الجمعية العامة لألمم 

املتحدة أول خطة إسرتاتيجية لألمم املتحدة للغابات للفرتة 2017-2030، والتي تتضمن 

أهدافًا وغايات مرتبطة ارتباطًا وثيًقا بأهداف التنمية املستدامة وغريها من االلتزامات 

الدولية املتعلقة بالغابات، مثل أهداف املناخ مبوجب اتفاق باريس وأهداف آيتيش 

البيولوجي. للتنوع 

املستدامة والزراعة  الغابات 

الوقت ينفد بالنسبة للغابات يف العامل، حيث تتقلص مساحتها إن 
اإلجاملية يوًما بعد يوم. فخالل الفرتة من عام 1990 إىل عام 2015، 

تقلصت األرايض الغابوية يف 93 دولة مع حدوث خسارة صافية إجاميل بلغ 

حوايل 129 مليون هكتار، وهو ما ميثل انخفاًضا من 31.6 يف املائة من مساحة األرايض 

العاملية إىل 30.6 يف املائة. وقد تبدو هذه النسبة ضئيلة، لكن خسارة واحد باملائة من 

إجاميل مساحة األرض ميثل أكرث من 100 مليون هكتار.

الزراعة،  العامل، خاصة عندما يكون بسبب  الغابات عىل مستوى  إزالة  يُعد وقف 

املتوقع  فورية. ومن  إجراءات  اتخاذ  ويتطلب  للمنظمة  الرئيسية  األهداف  أحد 

أن يرتفع عدد سكان العامل من حوايل 7.6 مليار نسمة اليوم إىل ما يقرب من 10 

مليارات شخص بحلول عام 2050، كام أن الطلب العاملي املقابل عىل الغذاء - الذي 

من املُقدر أن ينمو بنسبة 50 يف املائة خالل هذه الفرتة - يضع ضغوطًا هائلة عىل 

والشعوب  الغابات  ُسبل عيش مجتمعات  يهدد فقط  الطبيعية. وهذا ال  مواردنا 

للنباتات  القيّمة  املوائل  إىل خسارة  أيًضا  يؤدي  ولكنه  املحلية،  واملجتمعات  األصلية 

الكربون يف  النظيفة وانبعاث  املياه  الرتبة ونقص  األرايض وتآكل  والحيوانات وتدهور 

الجميع. يؤثر عىل  الجوي مام  الغالف 

اتساقًا وفعالية يف مجال  أكرث  إجراءات  الجديد التخاذ  الفاو  إطار  كجزء من 

غاباتها عىل  إدارة  عىل  البلدان  املنظمة  تساعد  األسامك،  ومصائد  والغابات  الزراعة 

واالقتصادية  االجتامعية  األهداف  بني  التوازن  تحقيق  عىل  الرتكيز  مع  مستدام،  نحو 

األجيال  لصالح  وصونها  للغابات  اإليكولوجية  الُنظم  عىل  الحفاظ  إىل  الرامية  والبيئية 

)»جعل  الثاين  االسرتاتيجي  الربنامج  عنارص  من  رئييس  عنرص  وهو  والقادمة،  الحالية 

من  الرغم  واستدامة«(. وعىل  إنتاجية  أكرث  األسامك  ومصايد  والغابات  الزراعة 

الغابات  فإن  لألرايض،  متنافسني  استخدامني  تُعتربان  ما  غالبًا  والِحراجة  الزراعة  أن 

وتُنظم  واملناخ،  الرتبة  استقرار  يف  تسهم  ألنها  املستدامة،  الزراعة  تدعم  واألشجار 

من  وتزيد  الزراعية  لآلفات  املفرتسة  والحيوانات  للملِّقحات  موئالً  وتُوفر  املياه  تدفق 

الرتبة. إنتاجية 

ومنذ عام 1990، قامت أكرث من عرشين دولة، مبا فيها الصني وشييل وكوستاريكا 

مناطقها  زيادة  لديها مع  الغذايئ  األمن  بزيادة مستويات  نام،  والهند وغامبيا وفييت 

األغذية  منظمة  تستغل 
الغابات  إمكانيات  والزراعة 
مكافحة  يف  أساسي  كعنصر 
اجلوع والفقر من أجل حتقيق 
املستدامة. التنمية  أهداف 

مساحة الغابات كنسبة من املساحة الكلية لألرايض يف 
األعوام 1990 و2010 و2015

حتديات منظمة األغذية والزراعة يف القرن الواحد والعشرين  



91 منظمة األغذية والزراعة التحديات والفرص يف ظل عامل واحد

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، عام 2018، حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل.

اإلدارة املستدامة للغابات هي املامرسة املتعلقة بتلبية 
احتياجات وقيم املوارد الحرجية يف الوقت الحارض دون 
املساس باملستقبل. ويعني ذلك أخالقيات اإلرشاف عىل 
األرايض التي تجمع بني إعادة التشجري وإدارة األشجار 

وزراعتها ورعايتها وحصدها من أجل الحصول عىل 
منتجات مفيدة من ناحية والحفاظ عىل جودة الرتبة 

والهواء واملياه، والحياة الرّبية وموائل األسامك وجامليات 
األرايض، من ناحية أخرى.

العامة لألمم املتحدة  الجمعية  2007، أقرت  ويف عام 
توفر  الغابات  الواقعة خارج  الغابات واألشجار  بأن 

وشددت  متعددة،  وبيئية  واجتامعية  اقتصادية  فوائد 

تُسهم بشكل كبري  للغابات  املستدامة  اإلدارة  أن  عىل 

ويتناول  الفقر.  والقضاء عىل  املستدامة  التنمية  يف 

املستدامة  لإلدارة  التالية  السبعة  العنارص  القرار 

الحرجية؛  املوارد  التايل: )1( حجم  النحو  للغابات عىل 

الوضع  و)3(  للغابات؛  البيولوجي  التنوع  و)2( 

اإلنتاجية  الوظائف  و)4(  وحيويتها؛  للغابات  الصحي 

للموارد  الوقائية  الوظائف  و)5(  الحرجية؛  للموارد 

واالقتصادية  االجتامعية  الوظائف  و)6(  الحرجية؛ 

واملؤسيس. والسياسايت  القانوين  اإلطار  و)7(  للغابات؛ 

أنه ليس من الرضوري قطع األشجار  أثبتت  الحفاظ عليها. ولقد  أو  الحرجية 

إلنتاج املزيد من الطعام. وتبني تجربتها أنه من املمكن خلق تآزر أقوى بني 

الظروف االقتصادية  نُهج متكاملة، مبا يف ذلك  الزراعة والِحراجة من خالل 

املواتية والتمويل املناسب وإقرار حقوق حيازة األرايض، من بني عوامل 

الغابات والزراعة والعمل عىل  القامئة بني  العميقة  الروابط  أخرى. إن إدراك 

أهداف وغايات  نحو  التقدم  السياسات من ترسيع  أساسها سيُمّكن صانعي 

خطة عام 2030.

البيانات أهمية 

جمع املعلومات وتجميعها ونرشها من أجل دعم وضع يُعد 
السياسات الحرجية جزًءا أساسيًا من عمل منظمة األغذية 

والزراعة. وتُعد املنظمة أحد املصادر الرئيسية لإلحصاءات 

العاملية للغابات وتقوم بتجميع البيانات املتعلقة بالغابات ومنتجات الغابات 

منذ عام 1946. وعىل مدى عقود، نظرت الحكومات يف البلدان النامية إىل 

أن املعلومات الطويلة األجل املتعلقة باملوارد الحرجية والُنظم اإليكولوجية 

أقل أهمية باملقارنة مع املعلومات الوطنية األخرى. ومع ذلك، يواجه قطاع 

اإلدارة املستدامة للغابات

نام فييت 
يقوم الباحثون 

املتخصصون يف التقييم 
الوطني للغابات 

بقياس أقطار األشجار 
لتقييم حالة الغابات 

ورصد التنمية التي 
تحدث مبرور الوقت.

 ©FAO/JOAN MANUEL

BALIELLAS
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املصدر: منظمة األغذية والزراعة، عام 2018، حافظة الخدمات الرقمية ملنظمة األغذية والزراعة: أداة Open Foris املفتوحة ونظام الوصول إىل 
بيانات رصد األرايض ومعالجتها وتحليلها ألغراض رصد األرايض.

يواجه ما يقرب من 80 يف املائة من البلدان النامية 
صعوبة يف جمع واستخدام املعلومات األساسية 

 Open Foris املتعلقة مبواردها الحرجية. وتتكون أداة
املفتوحة ملنظمة األغذية والزراعة من مجموعة من 

أدوات الربمجيات الُحرة واملفتوحة املصدر التي تعزز 
الرشاكات التقنية مع »غوغل« لتسهيل عملية جمع 

البيانات وتحليلها وإبالغها بطريقة مرنة وفعالة. 
ويتمثل أحد أحدث مكوناتها يف نظام الوصول إىل 

بيانات رصد األرايض ومعالجتها وتحليلها ألغراض رصد 
األرايض. ويساعد هذا النظام الدول عىل قياس استخدام 

الغابات واألرايض ورصده واإلبالغ عنه، مام يوفر 
وصواًل ال مثيل له إىل البيانات التفصيلية املستمدة من 

السواتل وإىل قوة الحوسبة وميهد الطريق لوضع خطط 
محسنة للتخفيف من تغري املناخ وسياسات أفضل 

الستخدام األرايض. ويتيح النظام للمستخدمني االستعالم 
عن البيانات املقدمة من السواتل ومعالجتها برسعة 
وكفاءة، واإلنتاج الرسيع لتحليالت جغرافية مكانية 

متطورة وذات صلة. واعتباًرا من يونيو/حزيران 2018، 
بلغ عدد مستخدمي النظام أكرث من 000 1 مستخدم 

مسجل ونشط ميثلون 225 مؤسسة يف 85 دولة.

أداة OPEN FORIS املفتوحة، هي أداة رقمية لجمع 
البيانات وتحليلها

الغابات احتياجات معلوماتية متنوعة بشكل متزايد فيام يتعلق باستخدام األرايض واملوارد 

الحرجية. وزادت االحتياجات الوطنية للمعلومات املتعلقة بالغابات زيادة كبرية يف السنوات 

األخرية، حيث تطورت من التقييامت التي تركز عىل توافر األخشاب إىل جميع جوانب 

اإلدارة املستدامة للغابات، مثل دور الغابات يف حفظ التنوع البيولوجي وتوفري الخدمات 

األخرى للنظم اإليكولوجية. وبهذا املعنى، من الرضوري تعزيز قدرات البلدان عىل جمع 

البيانات وتجميعها وتحليلها، وإنشاء نُظم وطنية لرصد الغابات.

يف عام 2010، مل تتمكن سوى 45 دولة من جميع أنحاء العامل من تقييم التغريات يف 

مساحة الغابات وخصائصها من خالل عمليات حرص وطنية متتالية ومنتظمة للغابات، مام 

يشري إىل وجود فجوة خطرية يف املعلومات. ووضعت املنظمة مجموعة جديدة من الخطوط 

التوجيهية من أجل مساعدة الحكومات عىل وضع نُظم قوية لرصد الغابات بهدف جمع 

املزيد من البيانات الوطنية األفضل بشأن االتجاهات والتوقعات يف قطاع الغابات ورصد 

التقدم املُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

العاملية الحرجية  املوارد  تقييم 
الحرجية  املوارد  لتقييم  بالنسبة  األهمية  غاية  يف  الوطنية  الحرجية  البيانات  يُعد جمع 

التقييم األول يف عام 1948، قدمت املنظمة  يف منظمة األغذية والزراعة. ومنذ نرش 

املعلومات  بأفضل  الدويل  تُزود املجتمع  العامل  الغابات يف  تقارير دورية عن حالة 

ِقبل  البيانات مبارشة من  5 سنوات، ويتم توفري  التقييم كل  املتاحة. واليوم، يتم نرش 

تتبعها. وتقوم  تقارير دقيقة وموحدة وشفافة وميكن  إعداد  البلدان من خالل عملية 

تقديرات  إىل  الوطنية  البيانات  وتحويل  املعلومات  بتحليل  الحرجية  املوارد  تقييم  أمانة 

العامل ومواردها  الغابات يف  لحالة  توفري مراجعة شاملة  إقليمية وعاملية، من أجل 

بها. تتغري  التي  الكيفية  ورشح 

الثالث عرش من  العدد  2015، أصدرت منظمة األغذية والزراعة  ويف سبتمرب/أيلول 

والناس:  )»الغابات  للغابات  الرابع عرش  العاملي  املؤمتر  الحرجية خالل  املوارد  تقييم 

معلومات  التقرير  ن  وتضمَّ أفريقيا.  ديربان، جنوب  االستثامر يف مستقبل مستدام«( يف 

ويشري  واألقاليم.  البلدان  لجميع  واستخداماتها  الغابات  وإدارة  الحرجي  الغطاء  عن 

تقييم املوارد الحرجية لعام 2015 إىل أنه يف الفرتة 2010-2015، انخفضت مساحة 

3.3 مليون هكتار يف السنة، وخاصة يف أفريقيا وأمريكا  العامل مبعدل  الغابات يف 

الغابات  الصايف لخسارة  السنوي  أيًضا أن املعدل  التقرير  الجنوبية. ومع ذلك،  يربز 

قد تباطأ بنسبة 50 يف املائة بني الفرتتني 1990-2000 و2012-2015، وأن االهتامم 

 96 املوجه لإلدارة املستدامة للغابات مل يكن أعىل من ذلك. وعىل سبيل املثال، تخضع 

يف املائة من الغابات يف العامل لسياسات تدعم اإلدارة املستدامة للغابات، كام زادت 

الغابات. الغابات يف إطار خطط إدارة  مساحة 

ويف مارس/آذار 2018، وبالتزامن مع الذكرى السنوية السبعني لتأسيس تقييم 

املوارد الحرجية، أطلقت املنظمة منصة إلكرتونية مبتكرة لتحسني عملية إعداد التقارير 

الحكومية بشأن تقييم املوارد الحرجية، والتي سيتم استخدامها لتقييم املوارد الحرجية يف 

العامل لعام 2020.

الغابات قطاع  إحصاءات 
إنتاج املنتجات  تقوم منظمة األغذية والزراعة يف كل عام بجمع ونرش إحصاءات عن 

األول عىل  املقام  اإلحصائية يف  املعلومات  وتعتمد  واستهالكها.  وتجارتها  الحرجية 

املنشورات  أو  املنظمة من خالل االستبيانات  الغابات لدى  إدارة  البيانات املقدمة إىل 

بناًء عىل  تقدير  املنظمة بعمل  بيانات رسمية، تقوم  الرسمية. ويف حالة عدم وجود 

الغابات  إىل إحصاءات عاملية موثوقة عن  الحاجة  وتتزايد  املتاحة.  املعلومات  أفضل 

املُحَرز يف تحقيق أهداف  التقدم  املثال لإلشارة إىل  الحرجية، عىل سبيل  واملنتجات 

املناخ. تغري  بشأن  باريس  واتفاق  املستدامة  التنمية 

وحتليلها خطوة  البيانات  يعترب مجع 
واالستفادة  غاباتنا  فهم حالة  رئيسية يف 
مساهمتها.  من 
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املصدر: منظمة األغذية والزراعة، عام 2015، تقييم املوارد الحرجية يف العامل.

مساحة الغابات املُدارة ألغراض 
حامية الرتبة واملياه

وشهد عام 2018 الذكرى السبعني للكتاب السنوي للمنتجات الحرجية، وهي عالمة 

فارقة يف التعاون الدويل والتعاون بني املنظامت الدولية يف مجال اإلحصاءات الدولية. 

ويتميز هذه اإلصدار من الكتاب بروعة خاصة، حيث يدل عىل تعاون عىل مدى أكرث 

من 70 عاًما مع الحكومات والهيئات اإلحصائية الدولية من أجل جمع إحصاءات قطاع 

الغابات. ويشمل بيانات سنوية عن إنتاج وتجارة املنتجات الحرجية، من بينها بيانات عن 

الكمية والقيمة. ونظرًا ألن الكتاب السنوي يُعد أساًسا مهاًم لوضع السياسات الحرجية 

املستندة إىل األدلة، فإنه يُستخدم يف وضع معامل للتنمية االجتامعية واالقتصادية يف العديد 

من البلدان.

للغابات اإليكولوجية  الُنظم  خدمات  من  االستفادة 

املناخ لتغري  التصدي  يف  الغابات  دور 
فهي  الجو،  من  الكربون  انبعاثات  امتصاص  إمكانية  يف  الغابات  فوائد  إحدى  تتمثل 

جميع  وتعمل  عام.  كل  الكربون  أكسيد  ثاين  من  ملياري طن  حوايل  يعادل  ما  متتص 

هذا  وعىل  للكربون.  كبالوعات  والرتبة  واألشجار  النباتات  ذلك  يف  مبا  الغابة،  عنارص 

النبعاثات  رئيسية  مصادر  تصبح  أن  ميكن  فإنها  الغابات،  إزالة  يتم  عندما  النحو، 

وعىل  الهواء.  إىل  مخزونها  يف  املوجود  الكربون  ويَخرج  الحراري،  االحتباس  غازات 

 11 يشكالن  الغابات  وتدهور  األحراج  إزالة  أن  إىل  التقديرات  تشري  العاملي،  الصعيد 

تغرُي  بتأثريات  االهتامم  تزايد  ومع  الكربون.  أكسيد  ثاين  انبعاثات  مجموع  من  املائة  يف 

املناخ  تغرُي  آثار  من  التخفيف  يف  الغابات  دور  أصبح  العامل،  أنحاء  املناخ يف جميع 

والزراعة. األغذية  منظمة  لعمل  رئيسيًا  محوًرا  معه  والتكيف 

إزالة  من  والحد  للغابات  املستدامة  واإلدارة  التشجري  فإن  الصدد،  هذا  ويف 

والفورية  التكلفة  حيث  من  فعالية  الحلول  أكرث  من  واحدة  الغابات  تجعل  الغابات 

مع  سنوات رشاكة  من عرش  يقرب  ما  منذ  املنظمة  وعقدت  املناخ.  تغرُي  من  للحد 

البلدان  دعم  إىل  تهدف  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  وبرنامج  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج 

الغابات  وتدهور  األحراج  إزالة  عن  الناتجة  االنبعاثات  لخفض  جهودها  يف  النامية 

نطاقها.  وتوسيع  وإدارتها  الغابات  عىل  الحفاظ  خالل  من  الكربون  احتجاز  وتعزيز 

إزالة  عن  الناتجة  االنبعاثات  لخفض  املنظمة  دعم  من  بلًدا   64 من  أكرث  واستفاد 

البلدان  قدرة هذه  ذلك  مبا يف  الرئيسية،  املجاالت  من  الغابات يف عدد  وتدهور  األحراج 

لالنبعاثات  املرجعية  املستويات  وتحديد  الوطني  املستوى  عىل  الغابات  رصد  عىل 

الغابات. من  الناتجة 

وعالوة عىل ذلك، طورّت املنظمة دورات للتعلم اإللكرتوين تدعم البلدان يف وضع 

قامئة حرص وطنية مستدامة النبعاثات غازات االحتباس الحراري وتقييم االنبعاثات من 

قطاع الغابات. وبفضل دعمها، متكنت حوايل 34 حكومة من تزويد اتفاقية األمم املتحدة 

اإلطارية بشأن تغري املناخ ببيانات أساسية مهمة عن مخازن الكربون الحرجية وانبعاثات 

غازات االحتباس الحراري املرتبطة بالغابات.

واملياه الرتبة  حامية 
كذلك يؤثر تدهور الغابات واألرايض سلبًا عىل حامية الرتبة ودورة املياه، ويقوض 

الزراعة والُنظم اإليكولوجية املنِتجة ويهدد ُسبل عيش ماليني البرش. ويؤدي قطع 

األشجار غري املنضبط إىل تآكل الرتبة والتصحر، مام يسهم بدوره يف انخفاض 

مستويات مغذيات الرتبة وإنتاجية املحاصيل. واستجابة لذلك، أنشأت منظمة 

األغذية والزراعة آلية إصالح الغابات واملناظر الطبيعية يف عام 2014، والتي تدعم 

البلدان يف مواجهة تحدي بون املتمثل يف إعادة تشجري 150 مليون هكتار من 

األرايض املتدهورة والتي أزيلت غاباتها يف العامل بحلول عام 2020. وقد حققت 

اآللية بالفعل نتائج يف ثالث قارات. ففي أفريقيا، نظّمت املنظمة ورشكاؤها منتدى 

لالستثامر لتشجيع االستثامرات يف الغابات واملناظر الطبيعية، مبا يف ذلك التخفيف 

من آثار تغري املناخ والتكيف معه. ويف لبنان، ساعدت مناذج االستعادة املبتكرة يف 

الحد من التآكل املتسارع بسبب األحوال الجوية القصوى. ويف أوغندا، يتيح دمج 

أنشطة االستعادة يف الربنامج الوطني لالستثامر يف الغابات اتخاذ إجراءات أكرب 

لتخفيف آثار تغري املناخ.

كام يؤثر تراجع الغطاء الحرجي عىل توافر املياه. وتقلل الرتبة املتدهورة من 

ترسب املياه وقدرة الرتبة عىل تخزين املياه وإعادة تغذية املياه الجوفية. ويف حني 

أن ثالثة أرباع املياه العذبة التي ميكن الوصول إليها يف جميع أنحاء العامل تأيت من 

مستجمعات املياه الحرجية، فقد أظهرت األبحاث أن 40 يف املائة من مستجمعات 

5.2 الفصل 
للغابات مستدامة  إدارة  حنو 
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املياه الرئيسية البالغ عددها 230 مستجمًعا يف العامل قد فََقد أكرث من نصف 

غطائه األصيل من األشجار. وعىل الرغم من ذلك، فقد ازدادت مساحة الغابات 

املُدارة للحفاظ عىل الرتبة واملياه عىل مستوى العامل عىل مدار األعوام الخمسة 

والعرشين املاضية، ويف عام 2015، متت إدارة ربع الغابات مع الحفاظ عىل الرتبة 

و/ أو املياه كهدف.

ميثل منشور »الغابات واملياه: خطة عمل مدتها خمس سنوات« االنتقال من 

الخطاب إىل العمل من أجل عملية دولية تُعرف باسم »جدول أعامل الغابات 

واملياه«، والتي تعمل عىل تعزيز دور الغابات يف دورة املياه وإمدادات املياه منذ 

إعالن شيغا بشأن الغابات واملياه يف عام 2002. ولقد شاركت أكرث من 25 منظمة 

)مبا فيها منظمة األغذية والزراعة( ومؤسسة وغريها من أصحاب املصلحة يف هذه 

العملية، مبا يف ذلك وضع خطة العمل الخامسية.

إنها خطة عمل تعاونية ترمي إىل توحيد وتشكيل املشاريع واألنشطة املتعلقة 

بالتفاعالت بني الغابات واملاء بهدف وضع اسرتاتيجيات فعالة للحفاظ عىل 

الخدمات البيئية املتعلقة باملياه وإدارتها واستعادتها. وكجزء من التزامها بتنفيذ 

خطة العمل، وضعت املنظمة يف عام 2016 برنامًجا جديًدا عن الغابات واملياه.

التنمية  رائداً يف  الزمن، لعبت املنظمة دوراً  وعىل مدار عقدين من 

الغابات  تدهور  مستويات  ارتفاع  من  تعاين  التي  الجبلية،  للمناطق  املستدامة 

بالغة األهمية. ويعاين سكانها، مبا يف ذلك  العاملية  املياه  التي تهدد إمدادات 

األمن  الفقر وانعدام  السكان األصليني، من معدالت مرتفعة من  العديد من 

الغذايئ، وتُعد هذه املناطق من بني أكرث املناطق املهددة بتغري املناخ. ولقد 

رئيسياً يف ضامن إدراج قضايا  لعبت املنظمة، من خالل رشاكة الجبال، دوراً 

اإليكولوجية  الُنظم  حالة  تتابع  املستدامة، وهي  التنمية  أهداف  الجبال يف 

الغطاء األخرض. للجبال من خالل مؤرش 

الحرضية وشبه  الحرضية  املناطق  يف  الحراجة 
إىل جانب تغرُي املناخ، فإن التوسع الحرضي املتسارع يهدد بشكل متزايد قدرات 

املدن عىل تلبية احتياجات سكانها. ويف ضوء ذلك، تُعترب األشجار والحدائق 

والغابات رضورية للمخططني الذين يصممون املدن املستدامة واملناظر الطبيعية 

املحيطة باملناطق شبه الحرضية يف املستقبل. ونظرًا ألن املساحات الخرضاء تزيل 

التلوث وتوفر الظل وتساهم يف العديد من الفوائد الصحية، فإنها تُعد أمرًا بالغ 

األهمية لرفاه سكان املدن، الذين يفوق عددهم عىل املستوى العاملي أولئك 

الذين يعيشون يف املناطق الريفية. وتحصل العديد من املدن، مثل نيويورك وفيينا 

وبوغوتا وطوكيو وجوهانسربغ، عىل حصتها الكبرية من مياه الرشب من الغابات 

املحمية. وباإلضافة إىل ذلك، يرتبط دمج املساحات الخرضاء والغطاء الشجري يف 

التخطيط الحرضي أيًضا بتخفيض مستويات كل من السمنة والجرمية، مام يربز 

مساهمة األشجار يف العديد من أهداف وغايات خطة عام 2030.

يف  نشطاً  دوراً  والزراعة  األغذية  منظمة  لعبت  عديدة،  سنوات  مدار  وعىل 

عام  ويف  وحولها.  املدن  يف  واألشجار  للغابات  السليمة  اإلدارة  بأهمية  الوعي  زيادة 

الحرضية  املناطق  يف  الحراجة  بشأن  التوجيهية  الخطوط  املنظمة  نرشت   ،2016

واملحلية  الوطنية  للسلطات  التوجيه  تقديم  إىل  تهدف  والتي  الحرضية،  وشبه 

الحرضية  املناطق  يف  وإدارتها  وتصميمها  واألشجار  الغابات  بتخطيط  يتعلق  فيام 

املنتديات  خالل  من  والتبادل  والتعاون  الحوار  املنظمة  تعزز  كام  الحرضية.  وشبه 

يف  الغابات  بشأن  األول  العاملي  املنتدى  تنظيم  يف  وشاركت  الدولية.  واالجتامعات 

 .2018 الثاين  ترشين  نوفمرب/  يف  إيطاليا،  مانتوفا،  يف  ُعقد  الذي  الحرضية  املناطق 

الخطة  تنفيذ  ودعم  الحالية  الدولية  الشبكات  تعزيز  يف  املنتدى  أهداف  ومتثلت 

أهداف  تحقيق  يف  الحرضية  املناطق  يف  الغابات  طاقة  وتعزيز  الجديدة  الحرضية 

املستدامة. التنمية 

أثيوبيا
تسافر امرأة من جامعة 
الدورز عرب الجبال وهي 
تحمل حمولة ثقيلة من 

فروع األوكالبتوس وتغادر 
لبيعها يف السوق املحلية. 
وتعتمد ُسبل عيش نساء 

الشعوب األصلية عىل 
الغابات.
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املصدر: منظمة األغذية والزراعة، عام 2018، حالة الغابات يف العامل.

نسبة دخل األرسة من املنتجات 
الحرجية غري الخشبية

العيش وُسبل  واألشجار  الغابات 

التي إىل  الرئيسية  اإليكولوجي  النظام  خدمات  توفري  جانب 
الحد من  أيًضا يف  الغابات  األرض، تساهم  الحياة عىل  تدعم 

العامل.  سكان  لثلث  األساسية  الطاقة  خدمات  وتوفر  والجوع،  الفقر 

وتشري الدالئل إىل أن حوايل 40 يف املائة من ذوي الفقر املدقع يف الريف 

والسافانا. ويعد  الغابات  مناطق  يعيشون يف   - مليون شخص   250 - حوايل 

عيش  لُسبل  حيويًا  أمًرا  الحرجية  والخدمات  والسلع  املنتجات  عىل  الحصول 

مبارش يف  بشكل  تساهم  إنها  التحمل، حيث  ولقدرتها عىل  فقراً  األشد  األرس 

الخشبية  الطاقة  وتوفري  الغذايئ  والتنوع  الغذاء  توفري  من خالل  الغذايئ  األمن 

املحيطة  واالجتامعية  اإليكولوجية  الُنظم  مرونة  وتعزيز  الطعام  لطهي  الالزمة 

الزراعية. باألرايض 

والتغذية الغذايئ  األمن  يف  تغيري  إحداث 
توفر الغابات واألشجار العديد من السلع ذات األصل البيولوجي بخالف األخشاب املستمدة من 

الغابات واألرايض الحرجية األخرى واألشجار الواقعة خارج الغابات، واملعروفة باسم املنتجات الحرجية 

غري الخشبية. وتشري التقديرات إىل أن املنتجات الحرجية غري الخشبية - مثل املكرسات الصالحة لألكل 

والفواكه والتوابل واأللياف واملنتجات النباتية والحيوانية املستخدمة لألغراض الطبية أو التجميلية أو 

الثقافية - توفر الغذاء والدخل والتنوع الغذايئ ملا يقدر بنحو شخص من بني كل خمسة أشخاص حول 

العامل، وال سيام النساء واألطفال واملزارعني الذين ال ميلكون أرًضا وغريهم من األشخاص الذين يعيشون 

يف ظروف ُعرضة للخطر نظرًا ألن األشجار وغريها من النباتات الحرجية والطرائد )إذا تم صيدها 

بشكل مستدام( غالبًا ما تكون أكرث مرونة من املحاصيل الزراعية يف مواجهة الظروف الجوية السيئة، 

فإن املواد الغذائية القامئة عىل الغابات تساهم يف قدرة األرس عىل التكيف من خالل العمل كشبكة 

أمان مهمة يف أوقات األزمات والطوارئ.

وتتمثل املساهمة املهمة األخرى للغابات يف األمن الغذايئ يف توفري الوقود الخشبي للطهي، عىل 

سبيل املثال. ووفًقا ملنظمة األغذية والزراعة، يَستخدم حوايل 2.4 مليار شخص عىل مستوى العامل 

الوقود الخشبي لطهي طعامهم. ويُعد الوقود الخشبي مهم بنفس القدر لغيل املاء وتعقيمه، وغالبًا 

ما يكون الوسيلة الوحيدة املتاحة للمجتمعات املعتمدة عىل الغابات لضامن املياه الصالحة للرشب 

وتجهيز األغذية.

5.2 الفصل 
للغابات مستدامة  إدارة  حنو 



منظمة األغذية والزراعة التحديات والفرص يف ظل عامل واحد96

-

+

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، عام 2017، الغابات والطاقة.

وضع سياسات 	�
لتشجيع االستثامر 

طويل األجل يف 
الطاقة الخشبية.

مشاركة املعلومات 	�
مع صانعي 

السياسات والجمهور.

دعم نقل 	�
التكنولوجيا والتجارة 

الفعالة املنظمة 
جيًدا.

استخدام 	� تشجيع 
النظيفة  املواقد 

لرخيصة  وا
والفعالة.

زيادة مساحة 	�
الغابات املُدارة 
بشكل مستدام.

للعديد  الغذائي  واألمن  العيش  ُسبل  تعتمد 
من فقراء الريف يف العامل على الغابات 
مصادر مهمة للغذاء  ُتعد  واليت  واألشجار، 
والطاقة والدخل يف األوقات الصعبة.

يُستخدم الوقود الخشبي أيًضا يف حفظ األغذية )مثل التدخني، والتجفيف(، وهو 

األمر الذي يوّسع نطاق إمدادات الغذاء إىل فرتات غري إنتاجية.

وألول مرة عىل اإلطالق، طلبت لجنة األمن الغذايئ العاملي، يف دورتها الحادية 

واألربعني يف عام 2014، من فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية 

إجراء دراسة حول »الِحراجة املستدامة لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية«. وتم إصدار 

التقرير يف يونيو/حزيران 2017 كمساهمة كبرية يف الدورة الرابعة واألربعني للجنة.

وأقرت لجنة األمن الغذايئ العاملي دور الغابات يف »إحداث تغيري يف األمن الغذايئ 

والتغذية«، واعتمدت، يف أكتوبر/ترشين األول 2017، توصيات لدعم تكامل السياسات 

واإلجراءات املتعلقة باألمن الغذايئ والتغذية يف جميع قطاعات الزراعة. وركّزت 

التوصيات عىل الحاجة إىل نهج سياسات متكامل تجاه الغابات والزراعة واألمن الغذايئ 

والتغذية من خالل تعزيز التنسيق بني القطاعات. وتم تحديد حيازة األرايض واملوارد 

األخرى باعتبارها عنرصاً أساسياً يف النهج املوىص به، وأقرت لجنة األمن الغذايئ العاملي 

بالدور األكرب الذي ميكن أن تلعبه الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة 

لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني.

يتوافر املزيد من املعلومات يف املجموعة 3، الفصل 3-6: الخطوط التوجيهية بشأن 	�
حيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات

املنزيل االقتصاد  يف  الغابات  دور 
تُعد الغابات واألشجار أيًضا مصادر بالغة األهمية للدخل وُسبل العيش والرفاه لسكان الريف. 

ويساعد الدخل املكتسب من قطاع الغابات الناس عىل رشاء الغذاء. وعند حساب اآلثار غري 

املبارشة واملستحثة للقطاع الرسمي، يصل الدخل من الغابات إىل ما يقدر بنحو 45.15 مليون 

وظيفة عىل مستوى العامل وتتجاوز إيرادات العاملة 580 مليار دوالر أمرييك يف السنة.

إن إمكانات تحقيق الدخل من األخشاب واملنتجات الحرجية غري الخشبية ومدفوعات 

الخدمات البيئية مرتفعة، لكن تحتاج املجتمعات املحلية إىل الدعم لتعزيز قدرتها عىل تنظيم 

منتجاتها وإدارتها وتسويقها. ويقدم مرفق الغابات واملزارع، الذي تم إنشاؤه يف عام 2012 

من ِقبل منظمة األغذية والزراعة واالتحاد الدويل للمحافظة عىل الطبيعة واملوارد الطبيعية 

وتحالف »أغريكورد« العاملي للوكاالت الزراعية، الدعم املبارش ألكرث من 100 منظمة محلية 

ويهدف إىل تعزيز منظامت منتجي الغابات واملزارع، وتحسني وصول املرشوعات الحرجية 

الصغرية إىل األسواق، وتيسري الروابط مع مقدمي الخدمات املالية، وتعزيز سالسل القيمة 

الشاملة وزيادة دخل املنتجني. ويف ميامنار، عىل سبيل املثال، أدى مرفق الغابات واملزارع إىل 

مزيد من التمكني االقتصادي للنساء أصحاب املشاريع، ومساعدتهن عىل التطور كمديريات 

أعامل والتفاوض عىل الحصول عىل االئتامن من املؤسسات املالية. كام تلقت منظامت منتجي 

املزارع التي متثل 177 مجموعة من مستخدمي الغابات يف املجتمعات منًحا ملزيد من تطوير 

األعامل. ويف فييت نام، أنشأ مرفق الغابات واملزارع رشكات تضم 295 من األرس منتجي 

الغابات واملزارع وتزيد من دخل تلك األرس.

كيف ميكننا زيادة 
استدامة إنتاج الوقود 
الخشبي واستخدامه؟

حتديات منظمة األغذية والزراعة يف القرن الواحد والعشرين  
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املصدر: منظمة األغذية والزراعة، عام 2015، تقييم املوارد الحرجية يف العامل.

وعالوة عىل ذلك، فإن مفتاح ازدهار االقتصادات الحرجية يف املناطق الريفية يتمثل يف 

تسوية حقوق الحيازة واملوارد الطبيعية. وهناك عامل آخر يتمثل يف تهيئة الظروف املواتية 

لصغار املالك والِحراجة املشاع لالزدهار عىل مساحة تبلغ نحو 732 مليون هكتار من األرايض 

الحرجية يف العامل، حيث متثل هذه أنواع االستخدام السائدة لألرايض. وتقود منظمة األغذية 

والزراعة الجهود العاملية ملواجهة هذه التحديات من خالل برنامج الخطوط التوجيهية 

الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن 

الغذايئ الوطني املذكور أعاله، ولكن أيًضا من خالل نرش أدوات التقييم الوطنية املختربة 

لحيازة الغابات والِحراجة يف املجتمعات املحلية. وإذا تم العمل عىل تلك األدوات، فإن 

بإمكانها تحسني ُسبل عيش ماليني الفقراء الذين يعيشون يف الغابات وتعزيز استعادة النظام 

اإليكولوجي وتحسني حامية التنوع البيولوجي للغابات.

املحمية  واملناطق  ية  الربّ للحياة  املستدامة  اإلدارة 
يهدف عمل املنظمة بشأن الحياة الرّبية وإدارة املناطق املحمية إىل تحقيق هدف مزدوج يتمثل 

فيام ييل: أوالً، الحفاظ عىل الحيوانات األصلية مع موائلها؛ ثانياً، تحسني سبل معيشة املجتمعات 

الريفية يف البلدان النامية من خالل العمل املعياري وبناء القدرات وأنشطة الربامج امليدانية، 

بالتعاون مع الرشكاء الدوليني الرئيسيني.

ويعتمد ماليني األشخاص الذين يعتمدون عىل الغابات عىل لحوم الطرائد يف الحصول عىل الغذاء 

والدخل. وإذا مل تتم إدارة صيد الطرائد مبستويات مستدامة، فسوف تنخفض أعداد األحياء الرّبية وقد 

تعاين املجتمعات الريفية من ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذايئ. وملواجهة هذا التحدي، أطلقت 

منظمة األغذية والزراعة ورشكاؤها، يف عام 2017، برنامج اإلدارة املستدامة للحياة الرّبية، وهو عبارة 

عن مبادرة مدتها سبع سنوات تشمل مجموعة دول إفريقيا والبحر الكاريبي واملحيط الهادئ. ويتم 

متويل الربنامج من ِقبل االتحاد األورويب وتتوىل تنفيذه مجموعة من الرشكاء من بينهم منظمة األغذية 

والزراعة ومركز البحوث الفرنيس للتنمية الدولية ومركز البحوث الحرجية الدولية وجمعية املحافظة 

عىل الحياة الرّبية. ويتمثل الهدف من ذلك يف معالجة املستويات غري املستدامة لصيد الطرائد 

واملحافظة عىل تنوعها البيولوجي وتراثها الطبيعي، وتعزيز ُسبل عيش الناس واألمن الغذايئ.

وعالوة عىل ذلك، أصبحت الرصاعات بني اإلنسان والحياة الرّبية أكرث تكراًرا وشدة، ال سيام يف 

أفريقيا، بسبب املنافسة املتزايدة عىل األرايض يف املناطق التي كانت فيام سبق بّرية وغري مأهولة 

بالسكان. وستستمر الحياة الرّبية والناس يف تقاسم املناظر الطبيعية واملوارد مع احتامل تفاقم 

النزاعات ما مل يتم اتخاذ إجراءات مناسبة. ويف ضوء ذلك، طّورت منظمة األغذية والزراعة ومركز 

البحوث الفرنيس للتنمية الدولية ورشكاء آخرون مجموعة أدوات بشأن رصاعات اإلنسان والحياة 

الرّبية توفر تدابري فعالة للمساعدة يف حل مشكلة الرصاع املتزايد بني اإلنسان والحيوانات الرّبية 

ومنعها وتخفيف حدتها.

ولقد أدت الحاجة إىل معالجة قضايا الحياة الرّبية بطريقة منسقة إىل التعاون مع 

منظامت واتفاقيات معنية بالحفاظ عىل الحياة الرّبية سعيًا للمحافظة عىل التنوع البيولوجي. 

فعىل سبيل املثال، تعد الرشاكة التعاونية بشأن اإلدارة املستدامة للحياة البحرية - وهي رشاكة 

تطوعية تضم 14 منظمة دولية، مبا يف ذلك منظمة األغذية والزراعة - مبثابة منتدى مهم لتعزيز 

االستخدام املستدام للحياة الرّبية والحفاظ عليها يف جميع أنحاء العامل.

املستدامان والوقود  الخشب 
تُعد األخشاب بال شك املنتج الرئييس للغابات. ويتم حصادها يف شكل الجذوع املنشورة والحطب 

ورقائق الخشب وما إىل ذلك، والتي يتم تحويلها بدورها إىل عدة أشياء من بينها اللوحات واأللواح 

والورق والطاقة. وغالبًا ما يقوم بالحصاد عامل الغابات املحرتفني يف أرايض الغابات املخصصة، سواء 

يف الغابات الطبيعية أو يف الغابات املزروعة. ومع ارتفاع عدد سكان العامل - املتوقع أن يصل إىل 9.8 

مليار بحلول عام 2050 - وزيادة الدخول، فمن املتوقع أيًضا أن يرتفع الطلب عىل حصاد األخشاب. 

ويف هذا السياق، من املقرر أن تلعب اإلدارة املستدامة للغابات دوراً أكرث أهمية. ويعد استخدام 

األخشاب بكفاءة أكرب لتلبية هذا الطلب )إنجاز »املزيد بتكلفة أقل«( أمرًا رضوريًا لتحقيق اقتصاد 

أكرث كفاءة يف استخدام املوارد ودائري وقائم عىل العنارص األحيائية. وتتزايد أهمية الغابات املزروعة 

حقوق إدارة الغابات ذات امللكية العامة

5.2 الفصل 
للغابات مستدامة  إدارة  حنو 
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أكرث من أي وقت مىض يف اإلمداد باألخشاب عىل مستوى العامل، ويف كثري من البلدان تُشكل 

األساس لقطاع الغابات. ميكن للغابات املزروعة املُدارة بشكل جيد أن توفر مختلف السلع 

والخدمات الحرجية وتساعد يف تقليل الضغط عىل الغابات الطبيعية. كام ميكن أن تكون 

الِحراجة الزراعية، مبا يف ذلك األشجار الواقعة خارج الغابات، مصدراً رئيسياً للغذاء واملنتجات 

الخشبية، بينام تؤدي دوراً وقائياً أساسياً.

وباإلضافة إىل ذلك، توفر الغابات حوايل 40 يف املائة من الطاقة املتجددة العاملية يف 

شكل الوقود الخشبي، أي ما يعادل الطاقة الشمسية والطاقة الكهرمائية وطاقة الرياح 

مجتمعة. ويجب الرتكيز اآلن عىل استخدام الوقود الخشبي بشكل أكرث استدامة لتقليل 

تدهور الغابات، وكذلك بشكل أكرث نظافة وكفاءة لتحسني صحة ماليني البرش، وخاصة 

النساء واألطفال. ووفًقا ملنظمة األغذية والزراعة، فإن ما يصل إىل 7 يف املائة من انبعاثات 

غازات االحتباس الحراري يف العامل الناجمة عن البرش تأيت من إنتاج واستخدام الوقود 

الخشبي والفحم النبايت. ويحدث هذا إىل حد كبري بسبب اإلدارة غري املستدامة للغابات 

وعدم كفاءة صناعة الفحم واحرتاق الوقود الخشبي.

إن تغيري الطريقة التي يتم بها الحصول عىل الخشب وصناعة الفحم يوفر إمكانية عالية 

لخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري. ومن خالل التحول من القامئن أو األفران التقليدية 

إىل األفران الحديثة ذات الكفاءة العالية ميكن خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري 

الناتجة عن تفحيم الخشب بنسبة 80 يف املائة. وعىل مستوى االستخدام النهايئ، ميكن أن يؤدي 

االنتقال من املواقد التقليدية إىل املواقد املحّسنة إىل تقليل االنبعاثات بنحو 60 يف املائة.

وأخرياً، ميكن أن يساعد تحسني تطبيق قانون الغابات وإدارتها الرشيدة عىل زيادة 

تحصيل اإليرادات الحكومية واالستثامرات يف اإلدارة املستدامة للغابات والتقنيات الفعالة 

لتحويل األخشاب. ومن الرسائل الرئيسية ملؤمتر األخشاب املستدامة من أجل عامل مستدام، 

الذي عقدته منظمة األغذية والزراعة ورشكاؤها يف أواخر عام 2017، أن سالسل القيمة 

لألخشاب الصديقة للبيئة واملسؤولة اجتامعيًا والسليمة اقتصاديًا هي أمور بالغة األهمية 

لالنتقال إىل االستدامة.

للغابات والفعالة  النزيهة  اإلدارة 

إدارة الغابات - أو من يُسمح له أن يقرر ما يتعلق بالغابات وكيفيته - هي إن 
مسألة حياة أو موت بالنسبة ملاليني الناس يف جميع أنحاء العامل وهي ذات صلة 

وثيقة بنا جميًعا. لكن القرارات املتعلقة بالغابات واألشجار غالبًا ما تكون يف األيدي 

الخطأ أو تُتخذ بشكل يسء. وتعتمد الكثري من األمور عىل »الحيازة« - أو من ميتلك الغابات 

واألشجار ويتحكم فيها. وقد يكون املالكون هم أولئك الذين يحتاجون إىل الغابات ويعتنون 

بها جيًدا أو أولئك الذين يتسببون يف تدهورها دون اعتبار لرفاهية اآلخرين.

وينبغي إضفاء الطابع الرسمي عىل حق أصحاب الشأن يف التشاور أثناء وضع 

وتنفيذ السياسات والربامج والخطط املتعلقة بالغابات ملراعاة احتياجات مستخدمي 

الغابات وأصحاب الشأن اآلخرين. وعىل عكس ذلك، غالبًا ما يكون غياب اإلدارة الرشيدة 

هو السبب الجذري للِحطابة غري القانونية.

واالتحاد  والزراعة  األغذية  منظمة  بني  املشرتك  الربنامج 
الغابات  قطاع  يف  والتجارة  والحوكمة  القوانني  إلنفاذ  األورويب 
يسعى برنامج الربنامج املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة واالتحاد األورويب بشأن إنفاذ القوانني 

والحوكمة والتجارة يف قطاع الغابات إىل الحد من الِحطابة غري القانونية والقضاء عليها يف نهاية 

املطاف. وبدعم من الجهات املانحة، ميول الربنامج املرشوعات التي تنشئها الحكومات واملجتمع 

املدين ومنظامت القطاع الخاص يف أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا لتحسني إدارة الغابات.

ويهدف الربنامج إىل الحد من الِحطابة غري القانونية من خالل تعزيز اإلدارة املستدامة 

والقانونية للغابات، وتحسني الحوكمة وتشجيع تجارة األخشاب املنتجة بطريقة قانونية. ويف 

الفرتة 2016-2017، ساند الربنامج 25 دولة، مع تركيز جديد عىل مشاركة القطاع الخاص، وتحسني 

األنظمة الوطنية لتتبع األخشاب ومراقبتها لرصد منتجات األخشاب عىل امتداد سلسلة التوريد. 

وبشكل عام، يدعم الربنامج أكرث من 200 مرشوع يف حوايل 40 دولة منتجة لألخشاب املدارية.

الغابات استغالل  امتيازات 
إن أكرث من 70 يف املائة من الغابات يف املناطق االستوائية املستخدمة يف حصاد األخشاب 

واملنتجات الحرجية األخرى مملوكة للدولة أو عامة؛ حيث تتم إدارة معظم الغابات العامة من 

خالل امتيازات االستغالل التي تقدمها الحكومات إىل الكيانات الخاصة أو املجتمعات املحلية.

وميكن إدارة امتيازات استغالل الغابات بشكل سيئ بسبب نقص املهارات الكافية 

يف إدارة الغابات االستوائية، وضعف الحوكمة، والقواعد والتوقعات مفرطة التعقيد، 

والرتكيز عىل الفوائد قصرية األجل، مام يؤدي إىل اإلفراط يف الحصاد، وعدم كفاية تقاسم 

املنافع واالنتهاك وعدم االعرتاف بحقوق السكان املحليني، وخسارة العوائد االقتصادية.

يف مايو/أيار 2018، أطلقت منظمة األغذية والزراعة أول خطوط توجيهية طوعية 

المتيازات استغالل الغابات يف املناطق االستوائية، والتي توفر مجموعة من الخطوط 

التوجيهية التي يتعني عىل جميع أصحاب املصلحة احرتامها خالل الدورة الكاملة 

لالمتيازات، وهم: الحكومات وأصحاب االمتيازات واملجتمعات املحلية والجهات املانحة 

واملنظامت غري الحكومية. وتقدم هذه الخطوط التوجيهية اقرتاحات حول كيفية التحول 

من أهداف الحصاد القصرية املدى، والتي ميكن أن تؤدي إىل تدهور الغابات أو حتى 

إزالة الغابات، إىل اإلدارة الحرجية الطويلة املدى، ووضع حيثيات للِحراجة املستدامة 

الحقيقية يف املناطق االستوائية.

للغابات  الرشيدة  احلكومة  تضمن 
احِلطابة  ومتنع  املشروعة  احليازة  حقوق 

القانونية. غري 
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املصدر: منظمة األغذية والزراعة، عام 2013، تحسني إدارة حيازة الغابات.دليل عميل.

الركيزة األوىل: األطر 	�
السياساتية والقانونية 

واملؤسسية والتنظيمية 
- النظم الطويلة األجل 

للسياسات والقوانني 
والقواعد واللوائح 

داخل قطاع الغابات 
ويف القطاعات األخرى 

التي متس الغابات.

الركيزة الثانية: 	�
عمليات التخطيط 

وصنع القرار - 
درجة الشفافية 

واملساءلة وشمولية 
العمليات 

واملؤسسات 
الرئيسية إلدارة 

الغابات.

الركيزة الثالة: 	�
التنفيذ واإلنفاذ 

واالمتثال - إىل أي 
مدى يتم تنفيذ 

األطر السياساتية 
والقانونية 
واملؤسسية 
والتنظيمية.

امليدان قصص من 

األعامل التي تقوم بها منظمة 
األغذية والزراعة

تحسني ُسبل عيش نساء الشعوب 
األصلية يف نيكاراغوا

يف محمية املحيط الحيوي يف بوساواس يف نيكاراغوا، 

أعادت نساء الشعوب األصلية اكتشاف شجرة التونو التي 

تربطهن بها عالقة تاريخية. فالشجرة، التي صنعوا منها 

مالبسهن حتى وصول املستعمرين اإلسبان، تزودهم اليوم 

باملواد الخام للحرف اليدوية الخاصة بهم. وتستخرج نساء املايانغا لحاء شجرة التونو 

األصلية لصياغة الحقائب واملجلدات واملحافظ. إنها مثال عىل كيفية مساهمة الغابات 

يف الحفاظ عىل الثقافة وتحسني ُسبل عيش ماليني املجتمعات، وال سيام تعزيز اقتصاد 

اآلالف من نساء الشعوب األصلية.

األغذية  منظمة  استضافتها  التي  واملزارع،  الغابات  مرفق  دعمت رشاكة  لقد 

وتعلمت  عيشهن.  ُسبل  وتحسني  املحلية  املنتجات  بيع  يف  املايانغا  نساء  والزراعة، 

السوق،  وتَزودن مبعرفة  املنتج  تحسني جودة  كيفية  القدرات  بناء  النساء يف ورش 

الغابات  مرفق  يساعد  نفسه،  الوقت  ويف  ثقافتهن.  الحفاظ عىل  يف  املساعدة  مع 

واالقتصادي من خالل  االجتامعي  التمكني  الحصول عىل  املايانغا يف  نساء  واملزارع 

املنتجات. النساء  منظامت  وضع  تعزيز 

الغابات واملزارع مع مجلس إدارة شعب  2015، تعاون مرفق  ويف عام 

وتناولوا  السياسة.  عمليات  يف  مشاركتهن  لتعزيز  املايانغا  نساء  ومنظامت  املايانغا 

ُعقدت  كام  اإلنتاج.  نُظم  وتحسني  املنزيل  والعنف  الغذايئ  األمن  مثل  قضايا  مًعا 

وضع  تحسني  اسرتاتيجيات  ملناقشة  املايانغنا  أقاليم  من  إقليم  كل  يف  اجتامعات 

كأولويات،  الداخلني  والتنظيم  الوحدة  زيادة  تحديد  وتم  النسائية.  املنظامت 

وعملية  العامة  املؤسسات  النساء يف  مشاركة هؤالء  زيادة  إىل  الحاجة  وكذلك 

القرار. ُصنع 

عمليات الجرد الوطنية للغابات يف 
بنغالديش وبابوا غينيا الجديدة

عىل مدار أكرث من 50 عاًما، ما فتئت منظمة األغذية 

والزراعة تدعم البلدان يف جمع املعلومات عن الغابات 

والتي بدورها تلبي االحتياجات الوطنية والدولية - ألن 

املعلومات األفضل تؤدي إىل اتخاذ قرارات أفضل، مام 

يؤدي إىل اتخاذ إجراءات أكرث فعالية يف قطاع الغابات وخارجه. وتدعم املنظمة 

اليوم عمليات الجرد الوطنية للغابات املتعددة األغراض يف 20 دولة. ويتم من خالل 

عمليات الجرد الوطنية الجارية للغابات يف بنغالديش وبابوا غينيا الجديدة دمج 

املعلومات املتعلقة بالتنوع البيولوجي واملعلومات االجتامعية واالقتصادية، التي يتم 

جمعها ميدانيًا وباالستشعار عن بُعد، وذلك للسامح باتخاذ قرارات مستنرية بشأن 

إدارة الغابات واستخدامها.

وتُعد هذه هي املرة األوىل، يف كال البلدين، التي يتم فيها تنفيذ مثل عمليات 

الجرد الشاملة هذه. وتقود إدارة الغابات يف بنغالديش عملية الجرد الوطنية 

للغابات يف بنغالديش، والتي تُعد األوىل من نوعها التي تَستخدم أدوات الجرد 

املجانية املفتوحة املصدر التي طورتها املنظمة. ويف بابوا غينيا الجديدة، تتوىل سلطة 

الغابات مسؤولية تنفيذ عملية الجرد الوطنية للغابات، والتي، من بني أمور أخرى، 

تقوم بشكل منهجي بتقييم التنوع الحرجي يف البالد.

األخشاب  مقدار  قياس  مجرد  للغابات  الوطنية  الجرد  عمليات  تتجاوز 

دراسة  إىل  الحراري  االحتباس  غازات  وانبعاثات  الكربون  مخزونات  وتقدير 

 ثالثة ركائز 
لإلدارة الرشيدة للغابات

5.2 الفصل 
للغابات مستدامة  إدارة  حنو 
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املصادر: منظمة األغذية والزراعة، عام 2018. عرشة أشياء قد ال تعرفها عن الغابات؛ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، 
عام 2017. الهدف 15: الحياة يف الرب - الحقائق واألرقام واألهداف، ملاذا يهمنا األمر.

تغطي الغابات ثلث 	�
إجاميل مساحة األرض يف 

العامل.

تباطأت خسارة الغابات 	�
بنسبة 50 يف املائة بني الفرتتني 

1990-2000 و2015-2012.

يف الفرتة 2015-2010، 	�
انخفضت مساحة الغابات 

3.3 مليون هكتار يف السنة.

توفر الغابات واألشجار 	�
مصدر رزق لنحو 1.6 مليار 
شخص يف العامل وتلعب دوًرا 
هاًما يف املحافظة عىل التنوع 

البيولوجي.

حوايل 76 يف املائة من 	�
مساحة الغابات يف العامل مملوكة 

ملكية عامة.

متثل الِحطابة غري 	�
القانونية 10-30 يف املائة من 

سوق األخشاب العاملي.

يأيت ربع األدوية الحديثة 	�
من النباتات الحرجية 

االستوائية.

األشجار املوجودة يف 	�
الغابات هي قنوات طبيعية، 

حيث تقوم بإعادة توزيع 
ما يصل إىل 95 يف املائة من 

املياه التي متتصها إىل األماكن 
التي تشتد فيها الحاجة إليها.

األشجار هي بالوعة 	�
كربون كبرية، حيث تزيل 

غابات العامل ما يقدر بنحو 
2.1 جيجا طن من ثاين أكسيد 

الكربون سنويًا. وهذا يلعب 
دوراً أساسياً يف املساعدة عىل 

مكافحة تغري املناخ.

يستخدم حوايل 2.4 	�
مليار شخص يف العامل الوقود 

الخشبي لطهي وجبات الطعام 
والرشب وتدفئة أرسهم.

تحتوي الغابات عىل 	�
كميات وفرية من األطعمة 

املغذية، مثل املكرسات 
والفواكه والبذور وحتى 

الحرشات، وهي غنية بالربوتني 
واملعادن املهمة.

يوفر الوقود الخشبي 	�
40 يف املائة من إمدادات 

الطاقة املتجددة العاملية حالًيا 
ويشهد الطلب عىل الطاقة 

الحيوية ارتفاًعا مستمرًا.

ميكن أن يؤدي وضع 	�
األشجار عىل نحو اسرتاتيجي 

يف املناطق الحرضية إىل خفض 
درجة حرارة الهواء مبا يرتاوح 

بني 2 و8 يف املائة.

ميكن لألشجار تقليل 	�
احتياجات تكييف الهواء 

بنسبة 30 يف املائة واملساعدة 
يف توفري الطاقة املستخدمة 

يف التدفئة بنسبة 20 إىل 50 
يف املائة.

األشجار الحرضية هي 	�
مرشحات هواء ممتازة، تزيل 

امللوثات الضارة يف الهواء.

من بني السكان األصليني 	�
يف العامل البالغ عددهم 370 
مليون نسمة، تعيش الغالبية 

يف الغابات وحولها.

الغابات هي موطن ألكرث 	�
من 80 يف املائة من جميع 

األنواع الرّبية من الحيوانات 
والنباتات والحرشات.

�	 1.6 يعتمد حوايل 
الغابات  مليار شخص عىل 
يشمل  وهذا  معيشتهم.  يف 

حوايل 70 مليون نسمة من 
األصليني. السكان 

من بني أنواع املوائل 	�
املختلفة يف العامل، يوجد ما 

بني 11 و23 يف املائة مساحة 
إجاملية من كل منطقة من 
املناطق األحيائية الحرجية 

املعتدلة واالستوائية والشاملية 
يف مناطق محمية.

حقائق وأرقام

فهم  عىل  تركيز  هناك  بنغالديش،  ففي  للغابات.  األخرى  املهمة  الجوانب  مختلف 

للغابات.  والرتفيهية  والثقافية  الروحية  األدوار  وتقييم  واالقتصادية  االجتامعية  األبعاد 

البالد  تاريخ  يف  األوىل  للغابات  الوطنية  الجرد  عملية  تُعترب  الجديدة،  غينيا  بابوا  ويف 

كل  يف  للغابات  البيولوجي  التنوع  مؤرشات  من  كاملة  مجموعة  بني  تجمع  التي 

األخرى  والنباتات  لألشجار  البيولوجي  التنوع  تقييم  خالل  من  وذلك  عينة،  قطعة 

والفقاريات. والالفقاريات 

تسليط الضوء عىل تجربة لتتبع األخشاب 
يف بنني

يف كل عام، ينتج املكتب الوطني لألخشاب يف بنني حوايل 000 50 

مرت مكعب من جذوع األشجار من 000 14 هكتار من مزارع 

الدولة. وتقوم الرشكات املحلية برشاء األخشاب، وخاصة خشب 

السياج، قبل معالجة وتصدير الكثري منه إىل األسواق الدولية. 

ومع ذلك، منذ عام 2013، تكافح الرشكات لتصدير األخشاب إىل االتحاد األورويب - أحد أكرب 

املستوردين الفرديني لألخشاب يف العامل - بعد دخول الئحة االتحاد األورويب لألخشاب حيز 

التنفيذ، والتي تعمل عىل التقليل إىل أدىن حد من مخاطر دخول األخشاب املحصودة بطريقة 

غري قانونية إىل سوق االتحاد األورويب.

وبالنسبة للبلدان النامية مثل بنني، فإن إحدى أرسع الطرق لفتح أبواب االتحاد األورويب 

هي الحصول عىل شهادة تفيد بأن األخشاب قد تم إنتاجها بشكل قانوين - وهي عملية تبدأ 

بنظام تتبع قوي يسمى »أوناتراك«. ويؤدي هذا إىل تعيني رمز تعريف فريد لكل شجرة من 

األشجار، بحيث ميكن تتبع منشأ األخشاب طوال سلسلة املعالجة، بداية من القطع والتخزين 

إىل النقل، وحتى يف بعض األحيان وصوالً إىل املنتج النهايئ.

وعندما تم اكتشاف أن نظام املكتب الوطني لألخشاب يف بنني للتتبع الورقي غري موثوق 

به، سعى املكتب للحصول عىل الدعم من برنامج إنفاذ القوانني والحوكمة والتجارة يف قطاع 

الغابات املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة واالتحاد األورويب من أجل االنتقال إىل نظام 

لشفرة التعرف »باركود« كخطوة أوىل نحو إصدار الشهادات. ويتضمن نظام »أوناتراك« 

برنامًجا إلنشاء شفرة »باركود« فريدة لألشجار وجذوعها وفروعها، باإلضافة إىل تطبيق هاتف 

ذيك ملسح املعلومات وتسجيلها يف الحقل. وحتى عندما ال يتمكن العامل يف أعامق الغابة من 

الحصول عىل إشارة هاتف، يتم تخزين البيانات وتحديثها تلقائيًا يف قاعدة بيانات مركزية 

عندما يعودون إىل داخل نطاق تغطية شبكة الهواتف.

ومن خالل توفري املعلومات يف الوقت الحقيقي، فإن النظام ال يحد فقط من اإلجراءات 

االحتيالية يف ترقيم ونقل وتسويق األخشاب الحكومية، بل إنه يعمل أيًضا كأداة لصنع القرار 

يف املكتب الوطني لألخشاب يف جهوده الرامية إلدارة مزارع الدولة بشكل مستدام. ويقول 

كليمنت كوشادي، املدير العام لـلمكتب الوطني لألخشاب يف ذلك الوقت: ]إىل جانب وظيفته 

األصلية املتمثلة يف »التتبع الخالص« ملنتجاتنا الخشبية، فإن »أوناتراك« قد مكننا من وضع 

إجراءات عمل جديدة مرتبطة مبارشة بتحسني ربحية مزارعنا[.
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جدول منظمة األغذية والزراعة الزمني للغابات

1945
تدرك الدورة األوىل ملؤمتر 	�

منظمة األغذية والزراعة 
أهمية الِحراجة يف إنتاج 

السلع والخدمات وعالقتها 
بالزراعة.

1946
إنشاء شعبة الغابات واملنتجات 	�

الحرجية يف املنظمة، مع تعيني 
مارسيل لوب كأول مدير لها.

1947
تأسيس هيئة الغابات 	�

األوروبية.
نرش العدد األول من 	�

 ،Unasylva »أوناسيلفا« 
للغابات  الدويل  االستعراض 
واملنتجات  الغابات  يف قسم 

املنظمة. يف  الحرجية 
املوافقة رسميًا عىل برنامج 	�

الفاو إلحصاءات املنتجات 
الحرجية يف املؤمتر الثالث 

للمنظمة

1948
إنشاء هيئة غابات أمريكا 	�

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
تجميع أول جرد عاملي 	�

للغابات )املوارد الحرجية يف 
العامل(.

1949
إنشاء هيئة غابات آسيا 	�

واملحيط الهادئ.

1951
يطلب مؤمتر الفاو من املنظمة 	�

جمع ونرش معلومات عن 
املوارد الحرجية لجميع بلدان 

العامل كل خمس سنوات.

1952
إنشاء هيئة غابات الرشق 	�

األدىن.

1959
إنشاء هيئة الغابات 	�

األفريقية وهيئة غابات 
الشاملية. أمريكا 

االستشارية 	� اللجنة  إنشاء 
املعنية بالورق ولب الورق.

1964
إنشاء اللجنة االستشارية 	�

املعنية مبنتجات األلواح 
الخشبية.

1969
مؤمتر الفاو يوافق عىل إنشاء 	�

إدارة الغابات يف املنظمة.

1972
االجتامع األول للجنة الغابات، 	�

وهي أعىل هيئة قانوية 
للغابات يف املنظمة.

1978
عقد املؤمتر العاملي الثامن 	�

للغابات يف جاكرتا، إندونيسيا. 
وتأكيد املؤمتر عىل الفوائد 

االجتامعية للغابات وأهميتها 
بالنسبة للناس.

1985
السنة الدولية للغابات التي 	�

عام  املنظمة  مجلس  أعلنها 
1984؛ وكان موضوع العام 

الغذايئ. واألمن  الغابات 

املؤمتر العاملي التاسع للغابات 	�
يف مكسيكو سيتي، تحت 

الحرجية يف  عنوان »املوارد 
للمجتمع«. املتكاملة  التنمية 

1995
التقرير األول عن حالة 	�

الغابات يف العامل، الذي نرُش 
الحًقا كل عامني.

االجتامع الوزاري األول املعني 	�
بالغابات، الذي حرضه أكرث من 
30 وزيراً مسؤوالً عن الغابات 

من مختلف البلدان.

1996
يف مؤمتر القمة العاملي األول 	�

لألغذية، تعهد أعضاء املنظمة 
بتشجيع اإلنتاج واالستخدام 

املستدامني للمنتجات الحرجية 
لتعزيز األمن الغذايئ.

1999
يوافق مؤمتر املنظمة عىل خطة 	�

الفاو اإلسرتاتيجية للغابات.
االجتامع الوزاري الثاين بشأن 	�

الغابات: قضايا االستدامة 
يف قطاع الغابات، التحديات 

القطرية والدولية«.

2002
والزراعة 	� األغذية  منظمة 

هي الوكالة الرائدة للسنة 
الدولية للجبال.

تأسيس رشاكة الجبال، وتوجد 	�
املنظمة. يف  أمانتها 

2005
يركز االجتامع الوزاري الثالث 	�

ملنظمة األغذية والزراعة عىل 
التعاون الدويل ملنع حرائق 

الغابات والسيطرة عليها؛ وتم 
اعتامد اإلعالن من ِقبل الوزراء 
وكبار املسؤولني من 127 دولة.

إطالق تقييم املوارد الحرجية 	�
لعام 2005، الذي يتناول ستة 
موضوعات لإلدارة املستدامة 

للغابات، هي: حجم املوارد 
الحرجية، والوضع الصحي 

للغابات، والتنوع البيولوجي، 
والوظائف اإلنتاجية للموارد 
الحرجية، والوظائف الوقائية 
للموارد الحرجية، والوظائف 

االجتامعية واالقتصادية 
للموارد الحرجية.

2006
توجيهية 	� خطوط  نرش 

املسؤولة  لإلدارة  طوعية 
املزروعة،  للغابات 

إلدارة  وإرشادات طوعية 
كلتاهام  إعداد  وتم  الحرائق، 

تعاونية. عمليات  من خالل 

2008
األمم 	� برنامج  إطالق 

للحد  التعاوين  املتحدة 
الناجمة  االنبعاثات  من 

وتدهور  األحراج  إزالة  عن 
النامية. البلدان  يف  الغابات 

2010
تقييم املوارد الحرجية لعام 	�

2010 يضيف املوضوع 
السابع لإلدارة املستدامة 
للغابات )اإلطار القانوين 

والسياسايت واملؤسيس( 
واستكامله مبسح باالستشعار 

عن بُعد للغابات يف العامل.

2011
كانت السنة الدولية للغابات 	�

يف عام 2011 تحت عنوان 
»تسخري الغابات ملصلحة 

الناس« مبثابة احتفال بالدور 
املحوري للناس يف إدارة 

الغابات يف العامل والحفاظ 
عليها وتنميتها املستدامة.

�	 Open Foris إطالق أداة
املفتوحة، التي توفر الوصول 

عرب اإلنرتنت إىل أدوات املنظمة 
املفتوحة املصدر لجمع بيانات 

الغابات وتحليلها.

2012
إصدار خطوط توجيهية طوعية 	�

بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة 
األرايض ومصايد األسامك 

والغابات يف سياق األمن الغذايئ 
الوطني، تعزز حقوق الحيازة 

اآلمنة للغابات كوسيلة للقضاء 
عىل الجوع والفقر ودعم 

التنمية املستدامة.
أعلنت الجمعية العامة لألمم 	�

املتحدة أن يوم 21 مارس/آذار 
هو اليوم الدويل للغابات يف 

عام 2012. ويحتفل هذا اليوم 
بجميع أنواع الغابات ويزيد 

الوعي بأهميتها. ويف كل يوم 
دويل للغابات، يتم تشجيع 
الدول عىل تنظيم األنشطة 

التي تشمل الغابات واألشجار.

2013
املؤمتر الدويل عن الغابات 	�

من أجل تحقيق األمن 
الغذايئ والتغذية.

التعاونية 	� تأسيس الرشاكة 
بشأن اإلدارة املستدامة 

الربّية. للحياة 

2014
إنشاء آلية إصالح الغابات 	�

واملناظر الطبيعية.

إصدار مجموعة أدوات اإلدارة 	�
املستدامة للغابات.

أول حالة للموارد الوراثية 	�
الحرجية يف العامل.

2015
االحتفال باملؤمتر العاملي الرابع 	�

عرش للغابات يف ديربان، 
حول  أفريقيا،  جنوب 

االستثامر  والسكان:  »الغابات 
مستدام«. مستقبل  يف 

استخدام تقييم املوارد الحرجية 	�
لعام 2015 مناذج تم تعبئتها 

مسبًقا، وإزالته لبعض املتغريات 
الصعبة، وتقدميه االستبيان 
التعاوين للموارد الحرجية، 

الذي تم تصميمه بالتعاون مع 
رشكاء جمع البيانات اإلقليميني 
للمساعدة يف تخفيف العبء 
عن البلدان يف تقديم التقارير 

املتعلقة بالغابات.

2018
إطالق منصة جديدة عىل 	�

اإلنرتنت لتقديم تقارير 
عن حالة املوارد الحرجية 

واتجاهاتها يف العامل. ومتّكن 
هذه املنصة البلدان من 

زيادة كفاءة عملية إعداد 
التقارير وتحسني اتساق 

البيانات عن الغابات 
وشفافيتها. وموثوقيتها 

5.2 الفصل 
للغابات مستدامة  إدارة  حنو 
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الفصل 5.2

محاية احمليطات واملصايد

موزمبيق
صياد يعود إىل الشاطئ بعد 
رسو مركبته بعد قضاء يومه 
يف الصيد يف املحيط الهندي.

 ©FAO / PABALLO

THEKISO

واملجتمعات تدعم  العيش  سبل  والبحار  املحيطات 
وإمكانات  املغذي  الطعام  توفر  بأكملها، حيث 

العامل.  الناس حول  الرخاء ملئات املاليني من  تحقيق 
وتغطي املحيطات والبحار أكرث من 70  يف املائة من سطح كوكبنا 

الكربون،  باحتجاز  تقوم  العامل، كام  املتوافرة يف  األكسجني  وتنتج نصف كميات 

الكائنات الحية عىل كوكب األرض. ومتثل موطن لثامنني يف املائة من 

وهناك هدف قائم بذاته يتمثل يف هدف التنمية املستدامة 14، والذي يهدف 

إىل الحفاظ عىل املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها عىل نحو مستدام 

من أجل تحقيق التنمية املستدامة. ويظهر هذا الهدف بجالء دوره الحاسم يف تحقيق 

رفاه اإلنسان والحفاظ عىل صحة كوكبنا.

يساعد االعرتاف الدويل بأهمية الحفاظ عىل موارد املحيطات لدينا يف بناء زخم 

عاملي حول هذه القضية. ومع ذلك، فإن الهدف 14 من أهداف التنمية املستدامة 

يذهب ملا هو أبعد من عملية الحفاظ حيث يركز عىل السكان واملجتمعات 

الساحلية، وخاصة املجتمعات املوجودة يف البلدان النامية، التي تعتمد عىل هذه 

املوارد البحرية.

وتلعب املحيطات، إىل جانب املوارد الساحلية والبحرية، دورا أساسيا يف 

تحقيق الرفاهية والتنمية االجتامعية واالقتصادية يف جميع أنحاء العامل. فهي تلعب 

دورا حاسام بشكل خاص بالنسبة للمجتمعات الساحلية، التي مثلت 37  يف املائة 
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 2016 2015 2014 2013 2012 2011

 11.6 11.4 11.3 11.2 11.2 10.7
 79.3 81.2 79.9 79.4 78.4 81.5
 90.9 92.7 91.2 90.6 89.5 92.2

 51.4 48.6 46.9 44.8 42.0 38.6
 28.7 27.5 26.8 25.4 24.4 23.2
 80.0 76.1 73.7 70.2 66.4 61.8

 
 170.9 168.7 164.9 160.7 156.0  154.0

 151.2 148.4 144.8 140.1 136.4 130.0
 19.7 20.3 20.0 20.6 19.6 24.0
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 20.3 20.2 19.9 19.5 19.2 18.5
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السكان )باملليار( 3

نصيب الفرد من االستهالك الظاهري )كجم(

تربية األحياء املائية

يف الداخل
بحري

إجاميل تربية األحياء املائية
مجموع مصايد األسامك وتربية 

1. ال يشمل الثدييات المائية األحياء املائية
والتماسيح والقاطور وتماسيح 

الكيمن واألعشاب البحرية 
وغيرها من النباتات المائية.

2. بيانات االستخدام للفترة 2014-
2016 تمثل تقديرات مؤقتة.

3. مصدر األرقام السكانية: األمم 
المتحدة، 2015.
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من إجاميل سكان العامل يف عام 2010. وتوفر املحيطات مزايا تتعلق بتوفري سبل العيش 

والسياحة، وكذلك سبل العيش والدخل.

وتوفر مصايد األسامك ماليني الوظائف، وغالبا ما يتناقل الصيادون التقاليد واملعرفة 

من جيل إىل جيل. تعد األسامك من أكرث السلع الغذائية انتشارا، حيث تبلغ قيمتها 145 

مليار دوالر أمرييك سنويا. ويوجد 60  يف املائة من حجم تجارة األسامك يف البلدان النامية، 

مام يوفر فرص عمل يف قطاعي مصايد األسامك وتربية األحياء املائية. عالوة عىل ذلك، 

فإن األسامك تستطيع املساعدة يف تلبية الطلب عىل الطعام املغذي ملا يقرب من 10 مليار 

نسمة من املتوقع أن يعيشوا عىل كوكب األرض يف عام 2050. وقد أصبح الحفاظ عىل صحة 

املحيطات والبحار أكرث أهمية من أي وقت مىض، ويهدف الربنامج االسرتاتيجي الثاين ملنظمة 

األغذية والزراعة إىل تعزيز الحوكمة العاملية وكذلك القدرات اإلدارية والتقنية للبلدان 

األعضاء من أجل تحسني الحفاظ عىل املوارد املائية واستغاللها بشكل أفضل.

دور منظمة األغذية والزراعة كَقيم عىل 
مؤرشات هدف 14 من أهداف التنمية 

املستدامة 

مارس 2017، أقرت اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة 230 يف 
مؤرشا لرصد أهداف التنمية املستدامة البالغ عددها 169 هدفا. 

وستساعد هذه املؤرشات العاملية البلدان عىل قياس التقدم الذي تحرزه نحو 

تحقيق األهداف، والتعلم من التجارب وفهم املجاالت التي ينبغي وضعها ضمن 

األولويات. وعىل الرغم من مشاركة منظمة األغذية والزراعة النشطة يف جميع جوانب 

الهدف 14 من أهداف التنمية املستدامة، فإنها تلعب دورا خاصا يف العمل مع 

املؤرشات التالية التي تعمل منظمة األغذية والزراعة كقيم عليها:

 مصايد األسامك وتربية األحياء املائية 
وإنتاجها واستغاللها )مليون طن( 1
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6.2 الفصل 
واملصايد احمليطات  محاية 
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1.4.14 نسبة األرصدة السمكية ضمن مستويات مستدامة 	�
بيولوجيا

إىل  تقييمه  تم  الذي  للمخزون  والزراعة  األغذية  منظمة  تحليل  يخلص 

أظهرت  قد  بيولوجيا  مستدامة  مبستويات  تتوافر  التي  املخزون  حصة  أن 

66.9 يف  1974 إىل  املائة يف عام  90  يف  انخفاضا، حيث انخفضت من 

33.1  يف املائة من املخزون يف  2015. وبذلك، تم صيد  املائة يف عام 

صيدها  تم  فقد  وبالتايل  بيولوجيا،  مستدامة  غري  مبستويات   2015 عام 

مفرط. بشكل 

 1.6.14 التقدم الذي تحرزه البلدان يف مستوى تنفيذ الصكوك 	�
 الدولية الرامية إىل مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون

)IUU( تنظيم
امليناء،  التي تتخذها دولة  التدابري  االتفاق بشأن  بعد عامني من دخول 

التنفيذ، تم إحراز تقدم كبري يف  الصادر عن منظمة األغذية والزراعة، حيز 

الرشيد  الصيد  بشأن  السلوك  مدونة  تنفيذ  استبيانات  وتشري  الصدد.  هذا 

البلدان بوضع وتنفيذ خطط عمل وطنية ملكافحة  العديد من  قيام  إىل 

القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. الصيد غري 

الناتج 	� املستدامة كنسبة مئوية من  األسامك  1.7.14 مصائد 
النامية والبلدان  الصغرية  الجزرية  الدول  املحيل اإلجاميل يف 

البلدان األقل منوا وجميع 
يتيح الوصول إىل البيانات ذات الصلة بشأن قيمة مصايد األسامك يف 

االقتصاد الوطني فرصة لدراسة النجاح املقارن لسياسات قطرية محددة 

بشأن إدارة مصايد األسامك والتنمية االقتصادية، وتوفري رؤى مهمة للبلدان 

التي تعتمد عىل مصائد األسامك، مبا يف ذلك الدول الجزرية الصغرية النامية.

14.ب.1 التقدم الذي أحرزته البلدان يف اعتامد وتنفيذ إطار 	�
قانوين / تنظيمي / سياسايت / مؤسيس يعرتف ويحمي حقوق 

الوصول إىل مصايد األسامك الصغرية
الصغرية  األسامك  مصايد  لتأمني  الطوعية  التوجيهية  املبادئ  تشتمل 

وسالسل  للحيازة  الرشيدة  اإلدارة  بشأن  محددة  فصول  عىل  املستدامة 

لتحقيق  مهمة  أداة  يوفر  مام  والتجارة،  الصيد  بعد  ما  ومرحلة  القيمة، 

تشارك  التي  واملناطق  البلدان  املنظمة  وتدعم  ب.   14 اإلمنايئ  الهدف 

الطوعية. التوجيهية  املبادئ  هذه  تنفيذ  يف  بنشاط 

ستون يف املائة من حجم 
جتارة األسماك تتم يف البلدان 
النامية، مما يتيح فرص عمل يف 

تربية  وقطاع  األسماك  مصايد 
املائية. األحياء 

صيد األسامك العاملي ومصائد األسامك 
وإنتاج تربية األحياء املائية

ن
 ط

ون
مللي

با

إنتاج تربية األحياء املائية

الصيد اإلنتاج

مالحظة: ال يشمل الثدييات املائية والتامسيح والقاطور ومتاسيح الكيمن واألعشاب البحرية وغريها من النباتات املائية.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة. 2018. حالة مصايد األسامك وتربية األحياء املائية يف العامل.
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4−6 غم> 2 غم

6−10 غم < 10 غم2−4 غم

 مساهمة األسامك يف إمدادات
الربوتني الحيواين

)2015-2013 )متوسط 

نصيب الفرد اليومي 
من الربوتني السميك 

< 20 % مساهمة األسامك يف 
إمدادات الربوتني الحيواين

اليوجد بيانات

األسامك: "سوبرفوود" الطبيعة

دهون أوميجا 3 
ذات السلسلة 

الطويلة
توجد هذه 

األحامض الدهنية 
بشكل أسايس 
يف األسامك 
واملأكوالت 

البحرية وهي 
رضورية للنمو 

األمثل للمخ.

اليود
متثل املأكوالت 

البحرية يف الواقع 
املصدر الطبيعي 

الوحيد لهذه املادة 
املغذية الهامة. 

ويخدم اليود عدة 
أغراض مثل مساعدة 
الغدة الدرقية عىل 
أداء وظائفها. كام 
أنه رضوري لنمو 

األعصاب.

فيتامني د
أحد العنارص 

املغذية األخرى 
وهو مهم للنمو 

العقيل، كام ينظم 
هذا الفيتامني 
وظيفة الجهاز 
املناعي وهو 

رضوري لصحة 
العظام.

الحديد
ميثل تناول 

الحديد أثناء 
الحمل أمرا بالغ 

األهمية ألنه 
ميكن األم من 
إنتاج كميات 

إضافية
من الدم لنفسها 

و
لطفلها.

الكالسيوم، 
الزنك ،

معادن أخرى
غالباً ما تفتقر 

الوجبات الغذائية 
الخالية من 

منتجات األلبان 
إىل الكالسيوم، كام 
يؤدي نقص الزنك 

إىل إبطاء منو 
الطفل.

مل.
عا

 ال
يف

ة 
ائي

امل
ء 

حيا
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ة 
ربي
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غذ
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من

ر: 
صد

امل

الدور الخاص الذي تلعبه األسامك يف 
اإلنسان تغذية 

املساعدة متتلك  القدرة عىل  واملحيطات  البحار 
الطعام املغذي من  الطلب عىل  تلبية  يف 
قبل ما يقرب من عرشة مليارات نسمة 
من املتوقع أن يعيشوا عىل األرض يف عام 2050. وقد تم 
اإلقرار يف املؤمتر الدويل الثاين للتغذية يف عام 2014 بأن لألسامك 

3.1 مليار شخص حول  دور مهم يف تغذية البرش. ويعتمد أكرث من 

العامل عىل األسامك التي متثل ما ال يقل عن 20  يف املائة من إجاميل 

والتنمية  السكاين  النمو  وسيؤدي  الحيواين.  الربوتني  من  استهالكهم 

االقتصادية إىل زيادة الطلب عىل األسامك التي متثل جزء من النظام 

الصحي. الغذايئ 

ال متثل األسامك مصدرا للربوتني والدهون الصحية فحسب، ولكنها 

متثل أيضا مصدرا فريدا للعنارص الغذائية األساسية، مبا يف ذلك األحامض 

الدهنية أوميجا 3 طويلة السلسلة واليود وفيتامني د والكالسيوم. 

وتوضح الفوائد املتعددة لألسامك الغنية بالدهون وبعنرص األوميجا 

3 واألسامك الصغرية التي يتم تناولها بالكامل، والتي تحتوي عىل مواد 

مغذية يف جلودها وعظامها، القيمة الغذائية للأمكوالت البحرية التي ال 

ميكن تعويضها.

إن زيادة االهتامم باألسامك والتغذية يساعد كل من البلدان 

النامية والعامل املتقدم. ففي العديد من البلدان النامية، تعد األسامك 

املصدر الرئييس أو املصدر الوحيد للربوتني الحيواين، وهي رضورية 

لتوفري املغذيات الدقيقة. كام تتغري األمناط الغذائية يف البلدان 

املتقدمة والبلدان املتوسطة الدخل، وقد أدى االهتامم املتزايد عىل 

األمراض غري املعدية والصحة العامة إىل زيادة الطلب عىل األسامك. 

عالوة عىل ذلك، تلعب األسامك دورا حاسام يف منو الطفل بصحة 

جيدة. وتواجه النساء الحوامل يف جميع أنحاء العامل احتياجات غذائية 

صعبة. وأصبح من املعرتف به اآلن أن ما يسمى بنافذة األلف يوم من 

أيام حياة الطفل - من الحمل وحتى عيد ميالد الطفل الثاين – ميثل 

وقت رئييس لتعزيز التغذية السليمة من أجل التنمية. ويساعد تناول 

األمهات الحوامل لألسامك يف دعم النمو العصبي ألطفالهن، مع تعزيز 

النمو األمثل للمخ وضامن منو عظام قوية وتوفري مستويات كافية من 

الحديد والزنك.

أصبحت مامرسات اإلدارة املستدامة ملصايد األسامك التي تحمي 

مواردنا السمكية لألجيال القادمة أكرث أهمية من أي وقت مىض.
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6.2 الفصل 
واملصايد احمليطات  محاية 

الرشيد الصيد  بشأن  السلوك  مدونة 

إجامعا 	� املدونة  متثل  التفاوض.  خالل  من  إليه  التوصل  تم  صك  هي:  ما 
وتربية  األسامك  مبصايد  املتعلقة  القضايا  من  واسعة  مجموعة  عىل  عامليا 

املائية. األحياء 

وتربية 	� األسامك  ملصايد  املستدامة  اإلدارة  مبادئ  تحدد  تفعله:  الذي  ما 
املائية األحياء 

منذ عام:  1995	�

بعد أكرث من 20 عاما من املوافقة عليها، تظل مدونة قواعد السلوك للصيد الرشيد أكرث 

أهمية من أي وقت مىض.

الصكوك  من  العديد  إىل ظهور  املدونة  مبادئ  أدت  الزمن،  من  عقدين  طوال 

األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  وتطوير  وإدارة  حفظ  تحسني  إىل  تسعى  التي 

النظام  ومناهج  التقنية  العمل  وخطط  التوجيهية  املبادئ  املدونة  وتشمل  املائية. 

الطوعية  التوجيهية  واملبادئ  املائية،  األحياء  وتربية  األسامك  ملصايد  اإليكولوجي 

التي  التدابري  بشأن  واتفاق  النطاق،  صغرية  األسامك  مصايد  استدامة  لضامن 

األزرق.  النمو  ومبادرة  الصيد،  توثيق  وخطط  امليناء،  دولة  تتخذها 

األحياء  وتربية  األسامك  مبصايد  املعنيني  وجميع  األعضاء  الدول  وتعمل 

األغذية  منظمة  وتعترب  سياساتها.  خالل  من  املدونة  تنفيذ  عىل  املائية 

الرامية  جهودها  يف  البلدان  ودعم  التنفيذ  عملية  رصد  عن  مسؤولة  والزراعة 

الرضورة. عند  القدرات  دعم  وتوفري  املدونة،  لتنفيذ 

صك  بصياغة  والزراعة  األغذية  منظمة  أعضاء  قام   ،1995 عام  يف 

املتزايد  العاملي  االهتامم  بسبب  واعتامده  بشأنه  والتفاوض  تطلعي 

املستدامة. بالتنمية 

وقد استغرقت املدونة، التي تتكون من مجموعة من املبادئ واألهداف 

وعنارص العمل، أكرث من عامني لوضعها، مبشاركة ممثلني من أعضاء منظمة 

األغذية والزراعة واملنظامت الحكومية الدولية وصناعة صيد األسامك واملنظامت 

الحكومية. غري 

كيف تسهم املنظمة يف تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية املستدامة

مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد

توفر املبادئ واملعايري املطبقة عىل الحفاظ عىل وإدارة وتطوير جميع املصايد، مبا يف ذلك:

العالقة مع الصكوك 
الدولية األخرى

 تطوير تربية
األحياء المائية

متطلبات الدول 
النامية وإدارة 

المناطق الساحلية

أبحاث المصائدالتجارةمرحلة مابعد الصيد

متطلبات الدول التنفيذ والرصد
النامية

عمليات الصيدإدارة المصائد

املصدر: منظمة األغذية والزراعة. 2018.
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شهد قطاعا مصايد األسامك وتربية األحياء 

املائية يف هذا الوقت تغريات هائلة. وأدى ارتفاع 

مستويات اإلنتاج يف قطاع املصايد وتزايد 

املخاوف يف أوائل التسعينيات من القرن املايض 

من مخاطر اإلفراط يف الصيد إىل تحويل موضوع 

النقاش من زيادة اإلنتاج إىل اإلنتاج املستدام.

يف عام 1991، دعت لجنة مصايد األسامك 

التابعة ملنظمة األغذية والزراعة املنظمة أوال إىل 

تطوير مفاهيم جديدة للصيد الرشيد واملستدام. 

وتابع هذه العملية املؤمتر الدويل املعني بالصيد 

الرشيد الذي انعقد يف كانكون، املكسيك، عام 

1992. وعزز هذه العملية مؤمتر األمم املتحدة 

املعني بالبيئة والتنمية، قمة األرض، يف وقت 

الحق من ذلك العام يف ريو دي جانريو، الربازيل. 

وضعت قمة األرض التنمية املستدامة عىل مقدمة 

جدول األعامل الدويل، مام مهد الطريق إلجراء مفاوضات 

واعتامد املدونة.

املتعلقة  االعتبارات  دمج  تحسني  إىل  للحاجة  استجابة  مبثابة  ذلك  وكان 

الغذايئ  األمن  وضامن  األسامك  مصائد  إدارة  يف  البيئية  واالعتبارات  بالحفظ 

املقبلة. لألجيال 

الصيد غري  اتفاقية وضع ميناء بورت فاو ملنع 
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

ما هي: معاهدة دولية تم التفاوض بشأنها 	�
ما الذي تفعله: متنع األسامك التي يتم صيدها بطريقة غري قانونية من دخول 	�

األسواق الدولية عرب املوانئ

منذ عام: 2016	�

ويُعتقد أن الصيد غري القانوين وغري املبلغ عنه وغري املنظم ميثل 20  يف املائة من 

إجاميل الصيد سنويا. وتشري التقديرات إىل أن تكلفة الصيد غري املرشوع ترتاوح  بني 10 

و23 مليار دوالر أمرييك سنويا.

يف عام 2009، اعتمدت الدول األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة تدبريا رئيسيا 

يهدف إىل منع األسامك التي يتم صيدها بصورة غري قانونية من دخول األسواق الدولية 

عرب املوانئ: اتفاق بشأن التدابري التي تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري املرشوع وغري 

املبلغ عنه وغري املنظم وردعه والقضاء عليه.

بني  التعاون  االتفاقية  وتدعم 

وخفر  املوانئ  وسلطات  الصيادين 

لتعزيز  البحرية  والقوات  السواحل 

املوانئ  يف  والرقابة  التفتيش  عمليات 

السفن. ومبوجب رشوط  منت  وعىل 

طلب  السفن  عىل  يجب  املعاهدة، 

رفض  وينبغي  امليناء.  لدخول  إذن 

خدمات  تقديم  وعدم  املوانئ  دخول 

إجراء  بعد  املخالفة  السفن  إىل  املوانئ 

عىل  ويجب  املنتظمة،  التفتيش  عمليات 

السفن  حول  املعلومات  تبادل  الدولية  املوانئ 

فيها. املشتبه 

يف 5 يونيو/حزيران 2016، دخل االتفاق بشأن التدابري التي 

تتخذها دولة امليناء حيز التنفيذ رسميا باعتبارها معاهدة دولية. كان 

ذلك مبثابة إنجاز هائل، وكان ال ميكن تحقيقه إال يف إطار البيئة الحالية 

للتعاون الدويل يف مجال املحيطات. وظهر زخم إيجايب لوضع حد للصيد غري 

القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، حيث تواصل البلدان االنضامم إىل هذه املعاهدة 

املهمة أو التصديق عليها.

وتقر االتفاقية ذاتها باملتطلبات الخاصة للدول النامية وتتضمن أحكاما تتعلق 

بإنشاء آليات متويل للتنفيذ يف الدول التي أصبحت طرفا يف االتفاقية. والغرض من 

هذه اآلليات هو توجيها نحو تطوير وتعزيز القدرة عىل أنشطة الرصد والتحكم 

واملراقبة واالمتثال ذات الصلة بتدابري دولة امليناء، فضال عن تدريب مديري املوانئ 

واملفتشني واملوظفني القانونيني وموظفي إنفاذ القانون.

القانونية 	� الصكوك   :5.3 الفصل   ،3 املجموعة  املعلومات يف  املزيد من  يتوافر 
الرشيد للصيد 

النقل وسفن  الصيد  لسفن  العاملي   السجل 
التموين وسفن  املربدة 

ما هو: سجل معتمد من الدولة للسفن املشاركة يف عمليات الصيد	�
ما الذي يفعله: يوفر أداة للقضاء عىل الصيد غري القانوين	�
منذ عام: 2017	�

ظهر السجل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املربدة وسفن التموين من خالل 

عملية بدأت يف عام 2005 باعتامد إعالن روما بشأن الصيد غري القانوين وغري املبلغ عنه 

وغري املنظم.
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6.2 الفصل 
واملصايد احمليطات  محاية 

اإلقليمية  واملنظامت  الدولة  فيها سلطات  تقوم  أداة واحدة  العاملي  السجل  ميثل 

بالقيام  لها  التي يرخص  السفن  املعلومات حول جميع  إلدارة مصايد األسامك بجمع 

البيانات  قاعدة  ويتم تسجيل كل سفينة يف  مناطقها.  أو  بلدانها  الصيد يف  بعمليات 

السفينة  مع  يبقى  والذي   ،)UVI( السفينة  لتعريف  الوحيد  بالرقم  االستعانة  مع 

أو علمها. أو ملكيتها  السفينة  اسم  تغيري  النظر عن  طوال عمرها، بغض 

وتعترب قاعدة البيانات أداة أساسية لعمل املفتشني وسلطات دولة امليناء وسلطات 

دولة العلم، مام يسهل تحديد السفن التي مل يتم تحديدها وتسجيلها بصورة منتظمة من 

قبل السلطات الوطنية واإلقليمية املناسبة.

إىل جانب االتفاق بشأن التدابري التي تتخذها دولة امليناء وخطط توثيق الصيد، 

يشكل السجل العاملي جزءا من مجموعة قوية من األدوات والتدابري الرامية إىل القضاء 

عىل الصيد غري املرشوع، والتأكيد للمستهلكني عىل أن األسامك التي تصل إىل أطباقهم 

ميكن تتبعها بشكل قانوين من لحظة الصيد وعىل طول سلسلة القيمة وحتى رشاؤها.

الصيد توثيق  لخطط  الطوعية  التوجيهية  املبادئ 
ما هي: املبادئ التوجيهية الطوعية التفاوضية	�
 ما الذي تفعله: توفر إمكانية تتبع أفضل وأكرث تناسقا لألسامك عىل طول 	�

القيمة سلسلة 

منذ عام: 2017	�

الصيد  مكافحة  إىل  الصيد  توثيق  بخطط  الخاصة  الطوعية  اإلرشادات  تهدف 

الصيد  توثيق  وتقوم خطط   .)IUU( عنه  املبلغ  وغري  املنظم  وغري  القانوين  غري 

بأكملها  التوريد  سلسلة  عرب  الصيد  نقطة  من  األسامك  رصد  أنظمة  وتعقب  بتتبع 

البحرية  املأكوالت  قانونية  توثق  فهي  وبالتايل  النهائية،  وجهتها  إىل  الوصول  وحتى 

صيدها. يتم  التي 

وقادت منظمة األغذية والزراعة عملية تفاوض استمرت ملدة خمس سنوات 

بنجاح وقد حدد مهمتها قرار مصايد األسامك الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم 

املتحدة يف ديسمرب 2013، داعية أعضاء املنظمة، وفقا للقانون واالتفاقيات الدولية 

املربمة يف ظل منظمة التجارة العاملية، إىل وضع مبادئ توجيهية لخطط توثيق الصيد 

التي من شأنها أن تساعد يف ضامن إمكانية تتبع جميع منتجات املأكوالت البحرية 

"منذ القيام بصيدها وحتى وصولها لطبق املستهلك".

لجنة  قبل  من   2017 عام  يف  باإلجامع  التوجيهية  املبادئ  عىل  املوافقة  ومتت 

منظمة  مؤمتر  اعتمد  والزراعة.  األغذية  منظمة  يف  األعضاء  الدول  تدعمها  فنية 

يف  املنعقدة  األربعني  دورته  يف  رسميا  التوجيهية  املبادئ  هذه  والزراعة  األغذية 

.2017 يوليو/متوز  

أنها تتمتع مبستوى عال من  التوجيهية طوعية، إال  املبادىء  الرغم من أن  وعىل 

وتعترب  املطولة.  التشاركية  التفاوض  عملية  إجراء  بعد  الحكومات  الدعم من جانب 

الجديدة عىل  الصيد  الذي ستلتزم به خطط توثيق  هذه اإلرشادات هي املعيار 

التوجيهية  الدويل. باإلضافة إىل ذلك، ألن املبادئ  الوطني أو اإلقليمي أو  املستوى 

االتفاقات املربمة يف ظل  القامئة وكذلك  الدولية  للقوانني  االمتثال  البلدان إىل  تدعو 

الصيد سوف  توثيق  تطوير خطط  عليها يف  االعتامد  فإن  العاملية،  التجارة  منظمة 

فيها. املرغوب  غري  التجارة  بتجنب  للبلدان  يسمح 

األسامك  إرشادات طوعية لحامية مصايد 
األمن  املستدامة يف سياق  النطاق  الصغرية 

الفقر. والقضاء عىل  الغذايئ 

ما هي: مبادئ توجيهية طوعية تم التفاوض بشأنها	�
ما الذي تفعله: تعرتف وتدعم الدور املهم ملجتمعات الصيد الصغرية النطاق	�
منذ عام: 2014	�

يف عام 2014، اعتمدت لجنة مصايد األسامك يف املنظمة أداة تفاوض عليها أعضاء 

املنظمة وهي - املبادئ التوجيهية الطوعية لتأمني مصايد األسامك الصغرية النطاق 

املستدامة يف سياق األمن الغذايئ والقضاء عىل الفقر. ومتثل املبادئ التوجيهية أول صك 

متفق عليه دوليا لقطاع املصايد الصغرية النطاق.

وتعرتف هذه األداة الرائدة بالدور الرئييس الذي تلعبه مجتمعات الصيد صغرية 

النطاق - التي تضم أكرث من 90  يف املائة من صيادي األسامك وعامل األسامك يف العامل 

- يف اإلسهام يف تخفيف وطأة الفقر وتحقيق األمن الغذايئ.

وتدعم املبادئ التوجيهية االستثامر يف الصحة ومحو األمية والتعليم والقضاء 

عىل العمل القرسي وتعزيز حامية الضامن االجتامعي وتفويض تعميم مراعاة 

إن ما توفره منظمة األغذية والزراعة من 
املُلزمة منها  للرصد، سواء  وأدوات  أنشطة 
املُلزمة، تلعب دوًرا مهًما يف حتقيق  وغري 

غايات اهلدف الرابع عشر من أهداف 
املستدامة. التنمية 
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حتديات منظمة األغذية والزراعة يف القرن الواحد والعشرين  

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 منطقة

مصايد األسماك وتربية األحياء المائية

5 671 5 992 5 674 6 009 5 885 5 250 أفريقيا 027 5

50 468 50 606 47 730 47 662 49 040 48 926 49 345 آسيا

445 455 394 240 647 656 662 أوروبا

2 466 2 482 2 444 2 433 2 251 2 231 2 185 أمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

218 220 325 325 323 324 324 أمريكا الشمالية

342 343 46 47 127 128 124 أوقيانوسيا

59 609 60 098 56 612 56 716 58 272 57 514 اإلجمالي 667 57

مصايد األسماك

5 367 5 687 5 413 5 742 5 587 4 993 4 796 أفريقيا

31 990 32 078 30 190 29 574 30 865 29 923 31 430 آسيا

354 367 328 163 544 553 560 أوروبا

2 085 2 104 2 092 2 085 1 982 1 966 1 937 أمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

209 211 316 316 314 315 315 أمريكا الشمالية

334 334 40 42 121 122 119 أوقيانوسيا

40 339 40 781 38 379 37 922 39 411 37 872 39 157 إجمالي عدد الصيادين

تربية األحياء المائية

304 305 261 267 298 257 231 أفريقيا

18 478 18 528 17 540 18 088 18 175 آسيا 915 17 373 18

91 88 66 77 103 103 102 أوروبا

381 378 352 348 269 265 248 أمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

9 9 9 9 9 9 9 أمريكا الشمالية

8 9 6 5 6 6 5 أوقيانوسيا

19 271 19 316 18 235 18 794 18 861 إجمالي عدد مزارعي  512 18 015 19
األسماك

املنظور الجنساين وبناء قدرة مصايد األسامك عىل الصمود أمام تغري املناخ 

والظواهر الجوية القصوى.

وتدعم منظمة األغذية والزراعة البلدان يف عملها عىل تنفيذ الخطوط التوجيهية 

الطوعية يف سياساتها وبرامجها الوطنية.

ومنذ أكرث من أربعة عقود، بدأت حكومة الرنويج ومنظمة األغذية والزراعة 

يف التعاون، إىل جانب املعهد الرنويجي للبحوث البحرية، بغرض إنشاء رشاكة 

للبحوث البحرية كانت سابقة لعرصها بوقت طويل. ففي سبعينيات ومثانينيات 

القرن املايض، وقبل انتشار الوعي البيئي، رشع العلامء عىل منت السفينة نانسن يف 

القيام برحالت مسح حول العامل، يقيسون فيها مدى صحة محيطاتنا.

وتنفيذ  الخاصة  املعرفية  القاعدة  تعزيز  برنامج 
إدارة  النظام اإليكولوجي يف  نهج يعتمد عىل 

نانسن  - النامية  الدول  البحرية يف  املصايد 

ما هو: برنامج للبحوث البحرية ويتضمن سفينة أبحاث	�
ماذا تفعل: إجراء البحوث البحرية لصالح البلدان النامية	�
منذ عام: 1974	�

بصفتها سفينة األبحاث البحرية الوحيدة التي ترفع علم األمم املتحدة، قامت 

سفينة دكتور فريدجوف نانسن بإجراء أبحاثها بشكل أسايس يف إفريقيا ويف آسيا 

أيضا، يف بعض املياه األقل مالحظة عىل ظهر الكوكب. وخالل أكرث من أربعني عاما 

من إجراء هذا البحث البحري لصالح البلدان النامية وأبحاث املحيطات العاملية، 

أبحرت سفن نانسن املتعاقبة بصورة مثرية لإلعجاب حيث دارت حول األرض ما 

يعادل ستني مرة.

البلدان  للعديد من  نانسن منصة  بها سفن  قامت  التي  املسوحات  وتوفر 

البحرية  البحوث  مثل هذه  املناسبة إلجراء  التحتية  البنية  إىل  تفتقر  التي  النامية 

البلدان ستواجه  العديد من هذه  املوارد، كانت  بشكل مستقل. وبدون هذه 

التخاذ  حاسمة  السمكية، وهي خطوة  مواردها  بتقييم  تتعلق  عقبات صعبة 

التي تم جمعها يف  البيانات  قرارات سليمة إلدارة املصايد. وتم إدخال جميع 

الفريدة  الرشاكة  وتتيح هذه  واملناطق.  للبلدان  وإتاحتها  بيانات مخصصة  قاعدة 

املستدامة  األسامك  إدارة مصائد  بجهود  القيام  النامية  البلدان  للعديد من 

إنجازات هدف  تقاريرها عن  بالنسبة إلعداد  والحصول عىل معلومات هامة 

.14 املستدامة  التنمية 

جميع  من  العلامء  مبئات  متنها  عىل  نانسن  سفينة  رحبت  السنني،  مر  عىل 

تطبيق  وتم  النامية.  البلدان  علامء  األول  املقام  يف  أىت  ولكن  العامل،  أنحاء 

الشباب  العلامء  هؤالء  من  العديد  يكون  أن  تضمن  قوية  جنسانية  سياسة 

التوظيف العاملي للصيادين واملزارعني السمكيني 
حسب املنطقة )باأللف(

املصدر: منظمة األغذية والزراعة. 2018. حالة مصايد األسامك وتربية األحياء املائية يف العامل.
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البحريني  الباحثني  هؤالء  من  للعديد  يتسنى  مل  ورمبا  النساء.  من  والباحثني 

ومع  نانسن.  السفينة  منت  عىل  إبحارهم  قبل  البحر  يف  البحوث  إلجراء  الفرصة 

ومعارفهم  خرباتهم  وتبادلوا  كبري،  بحامس  الدويل  الطاقم  إىل  انضموا  فقد  ذلك 

نهاية  ويف  السفينة.  منت  عىل  اآلخرين  العلامء  معارف  واستوعبوا  املحلية، 

يف  حديثا  املكتسبة  وخرباتهم  معارفهم  لتطبيق  بلدانهم  إىل  العلامء  يعود  الرحلة، 

والوزارات. البحوث  ومعاهد  جامعاتهم 

الربنامج،  هذا  بداية  منذ  الثالثة  وهي  نانسن،  سفن  أحدث  إطالق  وتم 

سفينة  الجديدة هي  نانسن  السفينة   .2017 مارس/آذار   24 يف  أوسلو  ميناء  يف 

جديدة  مختربات  متنها  عىل  ويوجد  نوعها.  من  تطورا  األكرث  البحرية  األبحاث 

باإلضافة  البحرية  اللدائن  ودراسة  املناخ  تغري  مجال  يف  البحث  عمليات  تيرس 

الجديدة  نانسن  السفينة  وبدأت  املصايد.  إدارة  مجال  يف  البحثية  أنشطتها  إىل 

الحني  ذلك  ومنذ   ،2017 مايو  يف  إفريقيا  غرب  ساحل شامل  قبالة  البحرية  أبحاثها 

التنمية  لدعم هدف  أبحاثها  إجراء  وستواصل  دولة   25 من  أكرث  مياه  يف  تعمل 

.2019 14 يف عام  املستدامة 

أفريقيا غرب 
 أعاله، السفينة تبحر يف مياه 

غرب إفريقيا. أسفل، من اليسار 
إىل اليمني: القرشيات مزدوجات 

األرجل التي تم جمعها من 
معدة إحدى األسامك. الصورة 

مأخوذة خالل رحلة بحثية عىل 
ساحل داكار. وأخريا، الصورة 

التي التقطت أثناء رحلة 
استكشافية لقارب نانسن يف 

مياه غانا.

 © IMR/REIDAR TORESEN.

 DEBORAH CATENA. HINDE

ABDELOUAHAB / EAF-

 NANSEN PROGRAMME

النمو األزرق مبادرة 
ما هي: برنامج وسياسة شاملة	�
ما الذي تفعله: دعم التنمية املستدامة ملصايد األسامك وتربية األحياء املائية 	�

وهدف التنمية املستدامة 14

منذ عام: 2013	�

أطلقت املنظمة مبادرة النمو األزرق يف عام 2013، وقد ظهرت املبادرة يف منتديات 

رفيعة املستوى مثل قمة العمل العاملي التي عقدت يف الهاي بهولندا. ولقد نشأت من 

خالل مفهوم "االقتصاد األزرق" الذي انبثق من مؤمتر ريو + 20 يف عام 2012، ويؤكد 

عىل الركائز الثالث للتنمية املستدامة - االقتصادية واالجتامعية والبيئية. ويعطي مفهوم 

النمو األزرق األولوية لإلدارة املستدامة للموارد املائية الطبيعية، مع املراعاة الكاملة 

لالحتياجات البيئية واالجتامعية واالقتصادية. وتؤكد مبادرة النمو األزرق عىل االستخدام 

الكفء للموارد يف مصايد األسامك الطبيعية وتربية األحياء املائية، وخدمات النظام 

اإليكولوجي والتجارة وسبل العيش ونظم األغذية.
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حتديات منظمة األغذية والزراعة يف القرن الواحد والعشرين  
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ويقلل هذا النهج من التدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي 

واالستخدام غري املستدام للموارد، مع تعظيم الفوائد االقتصادية 

واالجتامعية التي تؤدي إىل بناء مجتمعات قوية. ويهدف هذا النهج 

أيضا إىل تهيئة بيئة مواتية للعاملني يف مصايد األسامك وتربية األحياء 

املائية، وعىل امتداد سلسلة قيمة املأكوالت البحرية بأكملها، للعمل 

ليس فقط كمستخدمني للموارد، ولكن أيضا للعب دور نشط يف حامية 

هذه املوارد الطبيعية وصونها لصالح األجيال القادمة.

مبادرة النمو األزرق وهدف التنمية املستدامة 14 يكمالن بعضهام 

بعضا. وتعترب األنشطة املضطلع بها يف البلدان لتحقيق هدف التنمية 

املستدامة 14 وتعميم النمو األزرق يف السياسات والربامج الوطنية 

واإلقليمية خطوات مهمة للتقدم إىل األمام يف الحفاظ عىل موارد 

الساحلية. املحيطات وتعزيز املجتمعات 

األحياء  وتربية  األسامك  حالة مصايد 
العامل املائية يف 

ما هي: مطبوعة رئيسية ملنظمة األغذية والزراعة	�
ماذا تفعل: تقدم وتحلل أحدث اإلحصاءات الرسمية املتعلقة مبصايد 	�

األسامك وتربية األحياء املائية واالتجاهات الرئيسية للمصدرين

منذ عام: 1994	�

يف عام 1994، بدأت منظمة األغذية والزراعة بنرش مطبوعتها الرائدة 

الخاصة مبصايد األسامك التي تحمل عنوان حالة املوارد السمكية وتربية 

األحياء املائية يف العامل. ويتم نرش وثيقة التوعية املتميزة هذه كل عامني 

لتزويد صانعي السياسات واملجتمع املدين وأولئك الذين تعتمد سبل 

عيشهم عىل القطاع برؤية شاملة وموضوعية وعاملية عن مصايد األسامك 

الطبيعية وتربية األحياء املائية، مبا يف ذلك القضايا الخاصة بالسياسات 

املرتبطة بها.

ويعد هذا التقرير املطبوعة الوحيدة التي تجمع معلومات عن 

مصايد األسامك وتربية األحياء املائية يف العامل، وتغطي مجموعة من 

املوضوعات ذات الصلة بالقطاع. وتقدم كل طبعة أحدث اإلحصاءات 

الرسمية عن مصايد األسامك وتربية األحياء املائية لتقييم التحليل 

العاملي لالتجاهات املتعلقة مبخزون وإنتاج وتصنيع واستخدام األسامك 

والتجارة فيها واستهالكها. كام يشري إىل حالة أساطيل الصيد يف العامل 

ويحلل األنشطة املتعلقة باألشخاص املشاركني يف جميع مراحل سلسلة 

السمكية. القيمة 

النمو األزرق يعطي األولوية لإلدارة 
مع  الطبيعية  املائية  للموارد  املستدامة 
واالجتماعية  البيئية  االحتياجات  أخذ 
االعتبار. يف  واالقتصادية 

االتجاهات العاملية املتعلقة بحالة املخزون 
العاملي من األسامك البحرية 
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6.2 الفصل 
واملصايد احمليطات  محاية 
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حالة مصايد األسامك وتربية األحياء املائية يف العامل 2018

حالـة مصايـد األسـامك وتربية األحيـاء املائية 
يف العـامل هـو املطبوعـة الرئيسـية املتعلقـة 

بـإدارة مصايـد األسـامك وتربية األحيـاء املائية 
يف منظمـة األغذيـة والزراعـة. ويتم نـرش وثيقة 

التوعيـة املتميـزة هـذه كل عامـني لتزويـد صانعي 

السياسـات واملجتمـع املـدين وأولئـك الذين 
تعتمـد سـبل عيشـهم عـىل القطـاع برؤية شـاملة 

وموضوعيـة وعامليـة عـن مصايـد األسـامك الطبيعية 
وتربيـة األحيـاء املائيـة، مبا يف ذلـك القضايا 

الخاصـة بالسياسـات املرتبطـة بهـا.

حالة مصايد األسامك وتربية األحياء املائية يف العامل
/www.fao.org/publications/sofia/ar
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امليدان قصص من 

عرشة أمثلة من جميع 
أنحاء العامل

تصف هذه القصص القصرية مرشوعات وبرامج مطبقة يف 
مناطق مختلفة يف جميع أنحاء العامل حيث تدعم منظمة 
األغذية والزراعة ورشكاؤها بالفعل الدول  لتحقيق هدف 

التنمية املستدامة 14 والعديد من أهداف جدول أعامل 2030.

الصيد  أساطيل  كفاءة  تحسني 
تستخدم  التي  التايالندية 

الجر  شباك 
التجاري  الصيد  أسطول  أرباح  تواجه 

تتعلق  تحديات  الحايل  الوقت  العاملي يف 

الرغم من  النفط، عىل  أسعار  بتقلب 

العاملية األخرية. وباإلضافة إىل ذلك هناك قلق  النفط  خفض أسعار 

األحفوري،  الوقود  احرتاق  الناتجة عن  الدفيئة  انبعاثات غازات  بشأن 

الكثيفة االستغالل  يتم اآلن االهتامم بشكل أكرب مبصائد األسامك  لذا 

الصيد ومعدات  الوقود عىل سفن  توفري  للطاقة وتطبيق مامرسات 

االنتباه  تايالند  والزراعة يف  األغذية  أنشطة منظمة  أحد  الصيد. ويركز 

غازات  انباعاث  بتخفيف  وارتباطها  الوقود  استخدام  مسألة  عىل 

التايالندي  السياق  ويعد  الطبيعية.  األسامك  مصايد  قطاع  من  الدفيئة 

هو النموذج الشائع إىل حد ما يف صناعة صيد األسامك يف منطقة 

تايالند بشكل  العاملة يف  جنوب رشق آسيا – حيث تنخفض تكاليف 

تكاليف عمليات  املائة من  70 يف  الوقود  استهالك  عام، وتشكل تكلفة 

الوقود  استهالك  تقليل  يوفر  الجر.  باستخدام شباك  تايالند  الصيد يف 

للطاقة إلجراء  إجراء مراجعة  تم  وبيئية متعددة. وقد  اقتصادية  فوائد 

مبامرسات  املتعلقة  البيئية   واآلثار  املحتملة  للتكاليف  منهجي  تقييم 

التي أجريت بخصوص  املقابالت  املصايد. وأظهرت  الوقود يف  توفري 

الذي  الهام  الدور  التدقيق أن قباطنة السفن مل يفهموا بشكل عام  هذا 

تنفيذ  أن يساعد  الوقود. وميكن  استهالك  يلعبونه من خالل خفض 

التايالندية  الصيد  سفن  يف  الوقود  استهالك  بتقليل  املتعلقة  التغيريات 

انبعاثات غازات  تقليل  الصناعة عىل  الجر يف هذه  التي تستخدم شباك 

الكربون. انبعاثات  تقليل  وبالتايل  الدفيئة، 
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لتطوير  املغرب  يف  البحري  الصيد  أمة  دعم 
املائية األحياء  تربية 

يف ظل امتالكها لسواحل طويلة، متتلك املغرب تقاليد قوية 

تتعلق باملصايد البحرية. وقد بلغ إجاميل إنتاج املصايد الوطنية 

1.3 مليون طن يف عام 2014، مام يجعلها أكرب مصايد منتجة 

لألسامك البحرية يف أفريقيا وتحتل املرتبة الخامسة والعرشين 

عىل املستوى العاملي. وتسهم مصايد األسامك بنسبة 2.3 يف املائة يف الناتج املحيل اإلجاميل. 

وتشري التقديرات إىل اعتامد 3 مليون شخص يف املغرب يف معيشتهم عىل مصائد األسامك. 

وعىل الرغم من هذه النظرة اإليجابية بشكل عام، تشعر املغرب بالقلق إزاء كيفية تلبية 

الطلب املتزايد عىل املنتجات السمكية، خاصة يف ضوء التحديات املتعلقة بتغري املناخ، دون 

فرض ضغوط إضافية عىل مواردها البحرية. ولهذا السبب، تعمل املغرب مع منظمة األغذية 

والزراعة عىل توسيع قطاع تربية األحياء املائية بشكل مستدام. وترى املغرب ومنظمة 

األغذية والزراعة أن تربية األحياء املائية ميكن أن تكون حال لتلبية الطلب الداخيل املتزايد 

عىل األسامك الذي ميثل جزء من الغذاء الصحي، وهو أمر أسايس لتوسيع التجارة. وباإلضافة 

إىل ذلك، تتمتع أنشطة تربية األحياء املائية بقدرة قوية عىل اإلسهام يف تحسني مستويات 

معيشة الجميع، وخاصة األشخاص األكرث فقرا، بطريقة مستدامة اقتصاديا واجتامعيا وبيئيا.

يمين[ ]أعلى 

تايالند
ميكن أن يساعد انخفاض 

استهالك الوقود صناعة 
صيد األسامك عىل تقليل 
انبعاثات غازات الدفيئة.

©FAO / P. SUURONEN

يسار[ ]أعلى 

المغرب
صيادون يستعدون ملغادرة 

ميناء الصيد يف دييك. 

©FAO / A. SENNA
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]أعلى[

جورجيا
شباك الصيد الدائرية 

املستخدمة لصيد األنشوجة 
عالية الجودة يف ميناء بويت 

يف البحر األسود. 

©FAO / R. URBANI

]يمين[

الصومال
تدريب جيل جديد 

من صانعات القوارب 
الصوماليات. 

©FAO / M. SAVINS

بناء  يف  العامالت  النساء  تدريب 
الصومال يف  القوارب 

إن إعادة بناء قطاع مصايد األسامك يف الصومال، بعد 

سنوات من الرصاع، أمر حاسم لتعزيز األمن الغذايئ 

مليون  أكرث من  يعاين  الصوماليني.  السكان  بني  والتغذية 

شخص يف الصومال اليوم من انعدام األمن الغذايئ 

الشديد. ويكمن الحل يف خلق فرص عمل يف قطاع مصايد األسامك. وقد ركزت 

الرنويج يف برنامج مصايد األسامك الذي تم تطويره  إحدى املكونات املمولة من 

أمانا للصيادين  بناء سفن أفضل وأكرث  الحاجة إىل  مع منظمة األغذية والزراعة عىل 

غالبية  يستخدمها  التي  اآلمنة  غري  القوارب  محل  لتحل  الصغار،  الصوماليني 

الجديدة  السفن  ببناء  الصوماليون  ويقوم  الحايل.  الوقت  يف  الساحليني  الصيادين 

القوارب قدرا كبريا من  بناء  بالكامل يف مقديشو وبربرة وبوساسو. وشهد مرشوع 

الجديدة  مهاراتهم  استخدام  إىل  يتوقون  الذين  أنفسهم،  املتدربني  الحامس من 

بناء  العمل. وكان من بني هؤالء املتدربني نساء تم اختيارهن لتعلم مهارات  يف 

السالمة  وفقا ملعايري  املصممة  القوارب  لهذه  البحرية  التجارب  نجاح  وأدى  السفن. 

يف منظمة األغذية والزراعة إىل اهتامم كبري بالسفن الجديدة، وقد أبدت رشكات 

القوارب.  القوارب مبارشة من ساحات صنع  بالفعل برشاء  الخاص اهتامما  القطاع 

الرجال والنساء، حيث اصبح  للمتدربني من  بالنسبة  النجاح نذير خري  وقد كان هذا 

من املتوقع أن يخلق ذلك فرص عمل طويلة األجل يف هذا القطاع.

جورجيا يف  األسامك  تجارة  تعزيز 
القوقاز  منطقة  يف  تقع  التي  الدولة  هذه  تتمتع 

الذي  ساحلها  طول  فعىل  ضخمة.  سمكية  مبوارد 

الصيد  كمية  إجاميل  يبلغ  األسود،  البحر  عىل  يطل 

معظم  ويباع  طن.  ألف   60 األنشوجة  من  السنوي 

يف  تصنيعه  يتم  أو  املجاورة  الدول  إىل  طازجا  الصيد 

السترياد  سوق  أكرب  إىل  مبارشة  بالتصدير  القيام  يف  جورجيا  وترغب  السمك.  زيت 

لكنها  اإليرادات،  أعىل من  قدر  لكسب  األورويب،  االتحاد  العامل، وهي  األسامك يف 

األسامك  بفحص  املتعلقة  األورويب  االتحاد  معايري  من  بعدد  تفي  ال  زالت  ال 

والزراعة  األغذية  منظمة  وتقدم  الصلة.  ذات  والترشيعات  واملختربات  واالعتامد 

وأسواق  واملصانع  الصيد  تفريغ  مواقع  بتقييم  تقوم  حيث  لجورجيا،  الدعم 

مفتيش  وتدريب  األورويب،  االتحاد  متطلبات  مراعاة  مع  بها  الخاصة  األسامك 
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لفلبين ا
يتم تدريب صانعي 
السفن املحليني عىل 

بناء سفينة صيد 
هجينة.

©FAO

       

 

       

 

جورجيا  يف  لألغذية  الوطنية  الوكالة  جانب  إىل  وتقوم  لديها،  األسامك 

ووضع  بالتتبع  املتعلقة  األورويب  االتحاد  لوائح  جوانب  كافة  مبراجعة 

كل  يف  استكاملها  ينبغي  التي  املراجعة  قوائم  ذلك  يف  مبا  التجارية،  العالمات 

يف  جورجيا  حكومة  مع  بالرشاكة  الهام  العمل  هذا  ويساعد  تفتيش.  عملية 

فرص  للبالد  ويوفر  جورجيا  يف  األسامك  مصايد  بإنتاج  املتعلقة  القدرات  بناء 

املستقبل. يف  أكرب  وإيرادات  تجارية 

بعد  أفضل  بشكل  البناء  إعادة 
الفلبني رضب  الذي  هاينان  إعصار 

إتالف  2013، تسبب إعصار هيان يف  يف عام 

أصول  ثلثي  ما ميثل  قارب صيد، وهو  ألف   30

اإلعصار  أسفر  وقد  الفلبينية.  الصيد  مجتمعات 

تحمي  التي  للغابات  هائل  دمار  عن  أيضا 

الخشبية  الفلبينية  السفن  منها  تبنى  التي  املواد  وتوفر  األسامك  مصائد 

إعادة  مع  البيئي  الضغط  تقليل  أجل  ومن  بانكا.  تسمى  والتي  التقليدية، 

والزراعة  األغذية  منظمة  طورت  أمانا،  وأكرث  أفضل  بسفن  األسطول  بناء 

تم  التي  هذه،  الجديدة  الصيد  سفينة  إنشاء  ويتم  هجينة.  بانكا  قوارب 

األلياف  من  مصنوعة  عارضة  من  بنائها،  عىل  املحليني  العامل  تدريب 

التصميم  فإن  ذلك،  ومع  التقليدي.  الخشبي  الهيكل  من  بدال  الزجاجية 

بناؤه  مع  التقليدي  القارب  شكل  عىل  يحافظ  للسفينة  واملحسن  الجديد 

إىل  ذلك  ويؤدي  والزراعة.  األغذية  ملنظمة  الكاملة  السالمة  ملعايري  وفقا 

بالتصاميم  االلتزام  عىل  الحفاظ  مع  كفاءة،  وأكرث  أمانا  أكرث  قوارب  صنع 

للتقاليد  مالمئا  املوارد  استخدام  من  يقلل  الذي  االبتكار  وسيظل  التقليدية. 

املحلية. الصيد  مجتمعات  وستقبله 

ديفوار  كوت  يف  املرأة  حياة  تحويل 
بسيطة تقنيات  خالل  من 

إفريقيا.  غرب  يف  للغاية  شائع  املدخن  السمك 

املهام  كافة  ديفوار  كوت  يف  النساء  وتتوىل 

التدخني  أفران  عىل  األسامك  بتدخني  املتعلقة 

صحتهن  عىل  ضارة  آثار  لها  والتي  التقليدية، 

عملية  أثناء  منهن  مقربة  عىل  يكونوا  ما  غالبا  الذين  أطفالهن،  وصحة 

أماكن  يف  األفران،  تلك  أمام  طويلة  ساعات  النسوة  هؤالء  وتقيض  التدخني. 

تقنيات  العتامد  وميكن  السمك.  يدخن  حيث  التهوية،  سيئة  تكون  ما  غالبا 

تم  النسوة.  هؤالء  حياة  يف  ثورة  يحدث  أن  نسبيا  مكلفة  وغري  بسيطة 

منظمة  مع  باالشرتاك   FTT-Thiaroye والتدخني  التجفيف  أفران  تطوير 
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بسيط  كبديل  ديفوار  كوت  2014 يف  عام  استخدامها يف  وتم  والزراعة  األغذية 

وتتطلب  أنظف  األفران  وهذه  لألسامك.  التقليدية  التدخني  لعملية  فعال  ولكن 

عىل  تعود  عديدة  فوائد  هناك  أن  وثبت  للتدخني.  الخشب  من  أقل  كمية 

مشاكل  حاالت  وانخفاض  صحية،  عمل  بيئة  توافر  مثل:  استخدامها  من  النساء 

أشعار  ارتفاع  إىل  أيضا  يؤدي  مبا  جودة  أفضل  منتجات  وإنتاج  التنفيس  الجهاز 

األمية. محو  دروس  لحضور  لهن  إضايف  وقت  وتوافر  منتجاتهن 

القامئة  للامئيات  التجريبية  الرتبية 
نابليون  ألسامك  الطبيعي  الصيد  عىل 

إندونيسيا يف 
تعيش  شهرية  سمكة  املوج  شاحنة  سمكة  تعد 

سمكة  باسم  أيضا  وتعرف  املرجانية  الشعاب  بني 

الضحلة  االستوائية  املياه  يف  وتوجد  نابليون، 

حجم  حجمها  ليبلغ  تنمو  أن  ميكن  حيث  الهادئ  واملحيط  الهندي  للمحيط 

تقوم  املاضيني،  العقدين  مدار  عىل  أعدادها  تناقص  ومع  رجل ضخم.  جسد 

لالنقراض  املعرضة  الربية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدويل  االتجار  اتفاقية 

إدراج سمكة  إن  املحمية.  أنواعها  بني  نابليون  أسامك  بإدراج   )CITES(

الربية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدويل  االتجار  اتفاقية  قامئة  عىل  نابليون 

باستدامة  ترض  ال  صارمة  إدارية  وضع رشوط  يستدعي  لالنقراض  املعرضة 

وناتونا  أنامباس  جزر  يف  املحليني  الصيادين  ألن  ونظرا  املتبقي.  املخزون 

املرجانية،  الشعاب  يف  نابليون  أسامك  أعداد  انخفاض  شهدوا  اإلندونيسية 

الصيد  عىل  القامئة  املائيات  تربية  عليه  يطلق  ما  مع  التكيف  يف  بدأوا  فقد 

واتفاقية  إندونيسيا،  حكومة  مع  والزراعة  األغذية  منظمة  وتعمل  الطبيعي. 

ورشكائها  لالنقراض  املعرضة  الربية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدويل  االتجار 

واملبتكرة  لالهتامم  املثرية  األسامك  مصائد  إدارة  تجربة  استعراض  أجل  من 

بجمع  الصيد  مجتمعات  وتقوم  اإلندونيسية.  الجزر  هذه  يف  حاليا  الجارية 

و3ونصف   2 بني  يكون حجمها  عندما  الصغرية  األسامك  من  كبرية  أعداد 

حيث  االستزراع  شباك  إىل  بنقلها  وتقوم  قصرية،  صيد  فرتة  خالل  سنتيمرت 

 600 بني  يكون  أن  ويفضل  السوق،  إىل حجم  "منوها"  وانتظار  بإطعامها  تقوم 

النمو  بطيئة  نابليون  سمكة  من  األمر  هذا  يستغرق  وقد  كجم.  و1  جرام 

5 سنوات. وعىل الرغم من أن األمر ال يزال يف املراحل  3 إىل  فرتة ترتاوح من 

متطلبات  لدمج  واعدة  محاولة  ميثل  اإلندونييس  املثال  هذا  أن  إال  املبكرة، 

نابليون  ألسامك  تسمح  التي  الحفظ  جهود  مع  الصيد  مجتمعات  عيش  سبل 

إندونيسيا. يف  املرجانية  الشعاب  إىل  أكرب  بأعداد  بالعودة 

يمين[ ]أعلى   

ديفوار كوت 
امرأة تدخن السمك عىل 

فرن يف ضاحية بورت بويه.

 ©FAO/S. KAMBOU

يسار[ ]أعلى 

أندونيسيا
أسامك نابليون يف الشعاب 

املرجانية.

©FAO/Y. SADOVY
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الهادئ  املحيط  يف  األسامك  مصائد  تعد 
سبل  وتحسني  الغذايئ  األمن  مفتاح 

والتغذية املعيشة 
هناك قلق متزايد بني زعامء جزر املحيط الهادئ من 

استمرار االتجاه الحايل نحو انخفاض معدالت النمو 

االقتصادي الذي شهدته العديد من بلدان جزر املحيط 

الهادئ خالل العقد املايض. ومع أن غالبية الدول الجزرية الصغرية النامية يف املحيط 

الهادئ )SIDS( تواجه "عبئا متزايدا ثاليث األبعاد " من سوء التغذية، حيث يعاين 

نفس السكان من نقص التغذية ونقص املغذيات الدقيقة والتغذية املفرطة معا، 

فقد بدأت منظمة األغذية والزراعة ومجتمع املحيط الهادئ جهودا تعاونية جديدة. 

وتهدف تلك الجهود إىل تعزيز مساهمة املصايد املستدامة يف األمن الغذايئ والتغذية 

وتحسني سبل العيش. ويسهم الصيد الساحيل يف منطقة املحيط الهادئ بالجزء األكرب 

من األسامك املستهلكة محليا. ويقدر االستهالك املحيل لألسامك مبا يرتاوح بني 2 إىل 

3 أضعاف املتوسط العاملي وهو رقم مرتفع بشكل خاص يف الدول التي متتلك شعابا 

مرجانية، ومن املعتقد أنها توفر منا بني 50 و90 يف املائة من الربوتني الحيواين الغذايئ 

يف املجتمعات الساحلية يف منطقة املحيط الهادئ. ويتم حاليا استنفاد العديد من 

موارد املياه الضحلة الساحلية. ويعد استكامل املوارد الساحلية للمياه الضحلة بالتونة 

واألنواع األخرى التي تعيش يف املحيطات من خالل زيادة اإلنتاج من قطاع املصايد 

صغرية النطاق لتوفري األسامك اآلمنة واملغذية لالستهالك املحيل أحد الحلول التي 

ميكن أن تساعد يف توفري أطعمة مغذية بصورة أكرب. وتكمل هذه الفرص ما تقدمه 

املصايد البحرية الناجحة حيث يتم توجيه معظم األسامك للبيع واالستهالك يف األسواق 

الخارجية. وبالنسبة إىل العديد من البلدان واألقاليم الجزرية يف املحيط الهادئ، تتوافر 

التونة واألنواع األخرى التي تعيش يف املحيطات بسهولة للمجتمعات الساحلية. وتعمل 

منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مع رشكاء إقليميني رئيسيني آخرين، ومع دول املحيط 

الهادئ الجزرية الصغرية النامية بشكل تعاوين عىل تنفيذ مرشوع جديد لسلسلة اإلمداد 

مبصايد األسامك الساحلية ويهدف املرشوع إىل زيادة اإلمداد املستدام واآلمن لألسامك 

بغرض االستهالك املحيل وتحسني سبل املعيشة.

يف  األزرق  للنمو  األولوية   إعطاء 
فريدي كابو 

التي  الصغرية  الدولة  املحيط بكل جوانب هذه  يحيط 

توجد عىل جزيرة صغرية يف هذا األرخبيل األفريقي. 

العمل مع منظمة األغذية والزراعة، قررت  ومن خالل 

بها من  املحيطة  البحار  إمكانات  كابو فريدي تسخري 

ساموا
األسامك التي تم صيدها 
محليا يف السوق يف آبيا، 

ساموا.

©FAO/T. CALLAGHAN
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6.2 الفصل 
واملصايد احمليطات  محاية 

       

 

النمو  اعتامد ميثاق  تم  األزرق. وقد  النمو  خالل تصميم وتنفيذ ميثاق 

البيئية  التنمية  الذي يعطي األفضلية ألولويات   2015 األزرق يف عام 

التي  األنشطة  هذه  وتشمل  باملحيطات.  املتعلقة  واالجتامعية  واالقتصادية 

والحفاظ عىل أسامك  املناخ،  بتغري  املتعلقة  البحوث  لها:  أولوية  تعطى 

األسامك،  مصايد  مجتمعات  وتعزيز  محمية،  بحرية  مناطق  وتطوير  القرش، 

اتباع مامرسات أفضل  النظافة وجودة منتجات األسامك من خالل  وتحسني 

مجال  يف  املحلية  السمكية  املنتجات  وتفضيل  أفضل،  بصورة  وتخزينها 

للمطاعم  مبارشة  أسامكها  بيع  من  النسائية  املجموعات  ومتكني  السياحة 

لتسهيل  البحري  النقل  شبكات  وتحسني  البيئية،  السياحة  وتطوير  والفنادق، 

كثريا  الذين  للشباب  األخرى، وخلق فرص عمل  الجزر  السياحة واستكشاف 

الخارج. ويتم تطبيق سياسات وأنشطة  البحث عن عمل يف  ما يجربون عىل 

القضائية، ويسمح  والواليات  الوزارات  قبل مختلف  األزرق" من  "النمو 

"النمو  أنشطة  أولويات  بتحديد  "كابو فريدي"  نهج متامسك يف  تطبيق 

شعبها. لصالح  األزرق" 

يف  العريض  الصيد  من  الحد 
البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا 

يبي ر لكا ا
يف السنوات األخرية، أصبح الصيد العريض- 

لألسامك أو األنواع البحرية األخرى التي يتم 

صيدها عن غري قصد عند استهداف أنواع 

مختلفة - من موارد املصايد ميثل مصدر قلق متزايد. وقد تزايد التدقيق 

العام إىل جانب االهتامم املتنامي بقضايا الحفظ واملخاوف املتعلقة بحجم 

الفاقد واملهدر من األغذية. وميكن أن تختلف مستويات الصيد العريض 

بشكل كبري من صناعة إىل أخرى. عىل سبيل املثال، ميكن أن يصل متوسط 

كمية الصيد العريض لشباك الجر التي تستخدم يف صيد الروبيان االستوائية 

إىل مستوى يرتاوح بني 3 و 15 ضعف األنواع املستهدفة. ويتم التخلص من 

حوايل 1.9 مليون طن من الصيد العريض سنويا من سفن صيد الروبيان بالجر 

وحدها. ويتصدى عمل املنظمة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

لهذه الشواغل عن طريق الحد من الصيد العريض وتشجيع تطبيق املزيد 

من املامرسات الرشيدة يف املصايد. الربازيل وكولومبيا وكوستاريكا واملكسيك 

وسورينام وترينيداد وتوباغو هي ستة بلدان تشارك يف مبادرة تهدف إىل 

الحد من الفاقد الغذايئ وتشجيع سبل املعيشة املستدامة من خالل تحسني 

إدارة الصيد العريض وتقليل الصيد املرتجع وتلف قاع البحر. وبهذه الطريقة، 

يهدف املرشوع إىل تحويل مصايد األسامك التي تستخدم شباك الجر الجرافة 

للقاع إىل مصايد رشيدة.

]أعلى[  

سورينام
روبيان استوايئ.

 ©FAO/ TOMAS

WILLEMS

اليسار[ ]إلى 

فيردي كابو 
استعداد البائعات لبيع 

السمك.

 ©FAO/J. CATANZANO



الصمود  عىل  القدرة  يف  االستثامر  يقترص  ال 
بل  فحسب،  الجوع  عىل  الغذايئ  واألمن 

املستدام السالم  أيًضا  يدعم 

عدد النزاعات العنيفة يف جميع أنحاء العامل ازداد 
زيادة كبرية منذ أكرث من عقد من الزمان، وعانت 
املجتمعات الريفية من أشدها. وتؤدي هذه الطفرة 

يف النزاعات إىل مزيد من انعدام األمن الغذايئ، وتذيك العنف وتخلق توترات 

جديدة. كام تدهور الوضع يف بعض البيئات السلمية، السيام تلك املترضرة 

من التباطؤ االقتصادي. وعانت عدد من البلدان التي تعتمد اعتامًدا كبريًا عىل 

صادرات السلع األساسية انخفاًضا كبريًا يف إيرادات الصادرات واإليرادات املالية 

يف السنوات األخرية، مام أثر عىل توفر الغذاء من خالل انخفاض القدرة عىل 

االسترياد والحصول عىل الغذاء من خالل انخفاض اإلمكانيات املالية لحامية 

األرس الفقرية من ارتفاع أسعار األغذية املحلية.

وتبلغ نسبة ناقيص التغذية ثالثة أضعاف يف البلدان التي تعاين من نزاعات 

وأزمات طويلة كام هي الحال يف البلدان النامية األخرى. ويف نفس الوقت، مييل 

سوء التغذية إىل التأثري عىل األطفال أكرث من غريهم، وعندما يحدث خالل األيام 

األوىل من حياة الطفل قد يتسبب يف إعاقات عقلية وجسدية مدى الحياة. 

وللنزاع آثار دامئة ومتعددة األجيال عىل التنمية البرشية.

كولومبيا
خالل النزاع املسلح الذي 

استمر ملدة 52 عاًما يف 
كولومبيا، قُتل أكرث من 
250 ألف شخص ونزح 

املاليني. وتم توقيع اتفاق 
سالم يف عام 2016، حيث 

عاد املزيد من املزارعني 
املرشدين.

 ©FAO/MARCO DE

GAETANO
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الجمهورية العربية 

السورية: 4.8 مليون

العراق: 3.1 مليون

اليمن: 3.2 مليون

جنوب السودان 3 مليون

شامل نيجرييا 2.1 مليون

الصومال 2.1 مليون

ميكن أن يؤدي انعدام األمن 
الغذائي إىل تفاقم حمفزات 

النزاع والتوترات.

أدى النزاع والجوع إىل النزوح 
الرسيع لعرشات املاليني من 

الناس يف عام 2016

عدد النازحني بسبب النزاع يف أكرب ستة أزمات غذائية 

عاملية يف عام 2016 )باملاليني(.

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى
عىل الطريق من بوسانغوا 

إىل بوكا، يعاين املزارعون من 
آثار النزاع  وغري قادرين 

عىل استئناف األنشطة 
الزراعية.

©FAO/BURGEON

ميكن أن يؤدي انعدام األمن الغذايئ إىل تفاقم دوافع النزاع والتوترات، حيث أدت 

الزيادات الحادة يف أسعار املواد الغذائية يف العديد من البلدان يف عام 2008، مصحوبة 

بتخفيضات يف دعم الغذاء والوقود، إىل انخفاض دخول األشخاص، السيام يف املناطق 

الحرضية، وأدت إىل اندالع أعامل شغب للمطالبة بالغذاء يف العديد من البلدان. والتجريد 

من األصول، مثل األرض أو املاشية، أو غريه من التهديدات لألمن الغذايئ، ميكن أيًضا أن 

يؤجج النزاع. وقد يضاعف نقص الوصول إىل الغذاء من أشكال التظلم واالستياء األخرى 

مثل الفقر أو البطالة أو التهميش.

كام أدى النزاع والعنف إىل ترشيد ماليني األشخاص، مام تسبب يف انعدام األمن الغذايئ 

واستمراره يف املجتمعات املضيفة. فعىل سبيل املثال، تسببت الحرب األهلية يف الجمهورية 

العربية السورية يف فرار نحو 6.6 مليون شخص من ديارهم إىل أماكن أخرى داخل البالد وفرار 

5.6 مليون شخص آخرين إىل بلدان أخرى.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة، -2017 حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل.
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مدار  عىل  السواء  عىل  واإلمنائية  اإلنسانية  املجاالت  يف  املنظمة  وعملت 

األمن  انعدام  من  والحد  وإصالحها،  وإنقاذها  العيش  سبل  لحامية  عقود 

العيش  بسبل  املرتبطة  الصمود  عىل  القدرة  وتحسني  التغذية   وسوء  الغذايئ 

املستويات  عىل  القدرات  يف  االستثامرات  املنظمة  وتدعم  الزراعية.  والنظم 

غذائية  نظم  وبناء  الفقر  من  للحد  والعاملية  واإلقليمية  والوطنية  املحلية 

مستدامة. وزراعية 

الفعالة  التغطية  وضامن  الزراعة،  عىل  القامئة  العيش  سبل  لدعم  وميكن 

إىل  والوصول  األرايض  حيازة  قضايا  ومعالجة  االجتامعية،  الحامية  لنظم 

يف  فعال  بشكل  تسهم  أن  للشباب،  العمل  فرص  وتعزيز  الطبيعية،  املوارد 

الناس  مساعدة  ميكنها   كام  النزاع.  انتهاء  بعد  واالنتعاش  السالم  عىل  الحفاظ 

وخلق  بذلك،  القيام  اآلمن  من  أنه  يشعرون  عندما  أراضيهم  عىل  البقاء  عىل 

داخليًا. واملرشدين  الالجئني  لعودة  مواتية  ظروف 

وتعرتف  التحديات  بهذه   2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  وتعرتف 

ذاتها.  بحد  للتنمية  كنتيجة  وكذلك  للتنمية،  أسايس  كرشط  بالسالم  أيًضا 

وعىل  والجوع،  الفقر  عىل  القضاء  عىل  املستدامة  للتنمية  هدفني  أول  ويركز 

املستدامة  التنمية  خطة  وترى  املستدامة.  والزراعة  الغذايئ  األمن  تحقيق 

الهدف  لتحقيق  األهمية  بالغ  أمر  األهداف  هذه  تحقيق  أن   2030 لعام 

للجميع. وشاملة  مساملة  مجتمعات  إقامة  ضامن  يف  املتمثل  اإلضايف 

مسؤولية  هو  السالم  عىل  والحفاظ  األزمات  منع  بأن  ًرا  وإقرا

بأكملها،  املتحدة  األمم  منظومة  داخل  امليثاق  أساس  عىل  وقامئة  مشرتكة 

جديدة  لُنهج  الطريق  تفتح   2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  فإن 

جهود  خالل  من  النزاعات  ومتنع  اإلنسانية  املساعدات  تدمج  وتعاونية 

الصمود. عىل  القدرة  بناء 

ومتامسكة  متكاملة  بطريقة  املتحدة  األمم  منظومة  تعمل  أن  ويتعني 

التكيف  عىل  القدرة  وبناء  املناسب،  الوقت  يف  اإلنسانية  املساعدة  لتوفري 

السالم.  عىل  والحفاظ  النزاعات  نشوب  ومنع  وتخفيف  املخاطر،  من  للحد 

هذه  كل  يف  رئيسيًا  دوًرا  ورشكاؤها  والزراعة  األغذية  منظمة  وتلعب 

السالم،  نتائج  تُستمد  أن  وميكن  عليها.  للبناء  ناجحة  تجارب  ولديها  الجبهات، 

تدعم  التي  للنزاعات  املراعية  التدخالت  من  املحيل،  املستوى  عىل  السيام 

الغذايئ. واألمن  الزراعة 

أمر   - عواقبهام  ومعالجة   - املدقع  والفقر  املسلح  النزاع  من  الحد  ويعترب 

السالم  يعترب  الجوع،  عىل  القضاء  جانب  وإىل  الجوع.  عىل  للقضاء  أسايس 

املستدامة. التنمية  أهداف  لتحقيق  رضوريًا 

ملحوظة  غري  تكون  ما  وغالبًا  هادفة  مساهمة  والزراعة  الغذايئ  ولألمن 

العاملي. التحدي  هذا  مواجهة  يف 

السالم استدامة  الزراعة يف  األغذية  مساهامت منظمة 

عىل البد  القدرة  لتعزيز  الدولية  املساعدات  من  االستفادة  من 
واالستثامرات  اإلنسانية  االستثامرات  بني  الفجوة  عىل  والتغلب  الصمود 

الغذايئ  األمن  املستهدفة يف  األهداف  تتمثل  أن  اإلمنائية. كام يجب 

املوارد  إدارة  الزراعة، السيام حول  الريف. ويساعد االستثامر يف  العيش يف  وحامية سبل 

برنامجها  خالل  ومن  املحيل.  السالم  احتامالت  تحسني  يف  إليها،  والوصول  الطبيعية 

التهديدات  أمام  الصمود  عىل  العيش  سبل  قدرة  )»زيادة  الخامس  االسرتاتيجي 

للسالم  الظروف  لتهيئة  العامل  أنحاء  جميع  يف  بعدة طرق  املنظمة  تعمل  واألزمات«(، 

املنظمة  تسعى  واإلمنائية،  اإلنسانية  اإلجراءات  بني  الجمع  ومن خالل  الغذايئ.  واألمن 

معالجة  نفسه  الوقت  ويف  األزمات،  من  للمترضرين  العاجلة  االحتياجات  تلبية  إىل  جاهدة 

مؤرش أسعار األغذية 

مالحظات: االعتامد الزمني ملؤرش أسعار األغذية يف منظمة األغذية والزراعة من يناير 2004 إىل مايو 2011. تتوافق الخطوط 
العمودية املنقطة باللون األحمر مع تواريخ بداية "أعامل الشغب للمطالبة بالغذاء" واالحتجاجات املرتبطة باالضطرابات يف شامل 

افريقيا والرشق األدىن. إجاميل عدد القتىل بني قوسني. بيانات األسعار هي مؤرش منظمة األغذية والزراعة ألسعار األغذية من 
2004 إىل 2011.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2017، حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل.

ارتفاع أسعار املواد الغذائية الناجمة عن
أعامل الشغب واالحتجاجات املتعلقة 

باألغذية يف عامي 2008 و 2011
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تونس )300+(

موزامبيق )13(

هايتي )5(، مرص )3(، 
كوت ديفوار )1(

الجزائر )4(، اململكة العربية السعودية )1(، 
موريتانيا )1(، السودان )1(، اليمن )300+(

عامن )2(، املغرب )5(
العراق )29(، البحرين )31(

الجمهورية العربية السورية )900+(
اوغندا )5(

مرص )800+(

الهند )1(،
السودان )1(

السودان )3(

الصومال )5(

تونس )1(

الكامريون )40(
اليمن )12(

موزامبيق )6(

موريتانيا )2(

الهند )4(

الصومال )5(

بوروندي )1(

ليبيا )10000+(



سبل  لتناسب  مصممة  جديدة  فرص  لخلق  والسعي  للجوع  الجذرية  األسباب 

الزراعية. األغذية  ونظم  املحلية  العيش 

النزاع أثناء  الغذايئ  األمن  عىل  الحفاظ 
تعمل أنشطة منظمة األغذية والزراعة عىل تحسني األمن الغذايئ والتغذية األرسية، 

وتخفيف الضغوط عىل املجتمعات املضيفة، واملساعدة يف تخفيف حدة التوترات يف 

حاالت النزاع حيث تتعرض اإلمدادات الغذائية واألسواق لضغوط شديدة. فعىل سبيل 

املثال، عىل الرغم من النزاع خالل عام 2016، كان اإلنتاج الزراعي ال يزال ممكنا يف 

العديد من أنحاء الجمهورية العربية السورية. وحتى يف خضم أعامل العنف، كانت 

املنظمة تعمل يف 13 محافظة من محافظات البالد البالغ عددها 14 محافظة، وكانت 

تعمل عىل مساعدة األرس عىل البقاء يف أراضيها )عندما تكون آمنة للقيام بذلك( 

ومواصلة إنتاج الغذاء إلطعام أنفسها ومجتمعاتها وبالدها. وبفضل البذور املحسنة 

من منظمة األغذية والزراعة، متكن املزارعون من االستفادة القصوى من املناطق القابلة 

للزراعة. ويف عام 2017، أنتج املزارعون السوريون مليوين طن مرتي من القمح عىل 

الرغم من التحديات والقيود الهائلة.

واإلدماج التأهيل  دعم 
عندما تترشد األرس بسبب النزاع املسلح، تصبح املجتمعات فقرية من حيث املوارد، 

وتصبح فرص كسب العيش ومصادر الغذاء محدودة. وتهدف برامج نزع السالح 

والترسيح وإعادة اإلدماج إىل دعم نزع السالح الطوعي للمقاتلني املسلحني وإخراجهم 

من الجامعات املسلحة. وتعمل منظمة األغذية والزراعة عن كثب مع الجهات الفاعلة 

لبناء السالم وحفظ السالم التابعة لألمم املتحدة عىل إعادة دمج املقاتلني السابقني يف 

جمهورية الكونغو الدميقراطية ومايل والفلبني. ومنذ عام 2005، تشارك املنظمة بنشاط 

يف إصالح سبل العيش القامئة عىل الزراعة ومصايد األسامك يف املناطق املتأثرة بالنزاعات 

لنيجر ا
نساء عائدات إىل املنزل 
يحملن أكياس من بذور 

الدخن والفاصوليا الخرضاء 
املحسنة من مركز توزيع 

تابع ملنظمة األغذية 
والزراعة.

©FAO/ISSOUF SANOGO

منظمة األغذية والزراعة التحديات والفرص يف ظل عامل واحد124

حتديات منظمة األغذية والزراعة يف القرن الواحد والعشرين  



CHAPTER 1.6

CONFLICT AND FOOD SECURITY الرسائل الرئيسية

تؤثر معظم النزاعات بشكل 	�

رئييس عىل املناطق الريفية 

وسكانها. وينطبق ذلك بشكل 

خاص عىل النزاعات األهلية، 

وهي يف الوقت الحارض أكرث 

أشكال النزاع املسلح شيوًعا.

للنزاع آثار سلبية قوية مؤكدة 	�

عىل األمن الغذايئ والتغذية. 

وهو املحرك الرئييس النعدام 

األمن الغذايئ وسوء التغذية، 

سواء الحاد واملزمن.

التنمية 	� دامئة عىل  آثار  للنزاع 

التغذية  سوء  نتيجة  البرشية 

التأثري  إىل  والتي متيل  املتزايدة، 

عىل األطفال أكرث من غريهم 

وتتسبب يف إعاقات جسدية و/ 

الحياة.  أو عقلية مدى 

تتباين التأثريات السببية للرتابط 	�

بني األمن الغذايئ والنزاع يف مناطق 

النزاع، ولكن تتمثل السامت 

املشرتكة يف تعطيل إنتاج الغذاء 

وتعطيل أنظمته ونهب املحاصيل 

واملاشية وفقدان األصول والدخل 

وتهديد األمن الغذايئ )مبا يف ذلك 

الزيادات املفاجئة يف أسعار املواد 

الغذائية(، ولكن بالتزامن مع 

أشكال أخرى من الظلم والسخط.

ميكن أن يكون انعدام األمن 	�

لكنه  للنزاع،  مصدًرا  الغذايئ 

الوحيد. املحفز  ليس 

الصمود 	� عىل  القدرة  بناء  يعد 

السالم  بناء  جهود  من خالل 

لألمن  بالنسبة  حاساًم  أمًرا 

والتغذية. الغذايئ 

والكوارث يف مينداناو )الفلبني(. ويساعد نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج املقاتلني 

السابقني من خالل استبدال األصول اإلنتاجية املفقودة ومن خالل دعم التدخالت املوجهة 

نحو مامرسات الزراعة املستدامة.

السالم يف  واملساهمة  املرض،  عىل  السيطرة 
للنزاع تداعيات عميقة عىل صحة الحيوان والحصول عىل الحليب واللحوم والدم وعىل ملكية 

املاشية. وتؤثر تلك اآلثار بشكل مبارش عىل األمن الغذايئ والتغذية. وتوفر حمالت التطعيم 

التي تضطلع بها منظمة األغذية والزراعة قناة مهمة تبني من خاللها الثقة االجتامعية وتقيم 

الحوار بني املجتمعات، مام يسهم يف تحسني فرص السالم املحيل. فعىل سبيل املثال، مل يكن 

القضاء عىل الطاعون البقري يف عام 2011 ممكًنا دون اتباع نهج مراع للنزاع يف مجال صحة 

الحيوان، حيث تم احتواء آخر آثار املرض يف املجتمعات التي ابتليت بدورات من الغارات 

االنتقامية العنيفة ضد املاشية. ويف رشق أفريقيا، تفاوض العاملون يف مجال صحة الحيوان 

يف املجتمعات املحلية عىل اتفاقات السالم بني املجموعات الرعوية املتنافسة، وذلك من أجل 

الحصول عىل القطعان املستضعفة وكرشط مسبق للتطعيم ضد الطاعون البقري.

ومنعه الرعوي  النزاع  من  التخفيف 
لطاملا كانت املجتمعات الرعوية العابرة للحدود يف كينيا وأوغندا ضمن النقاط الساخنة للنزاع 

لعدة سنوات. وترتبط النزاعات بشكل رئييس مبداهمة املاشية بني قبيلة بوكوت يف كينيا وقبيلة 

التطورات الرئيسية نحو 
السالم املستدام

اإلطار الجديد ملنظمة األغذية والزراعة
نرشت منظمة األغذية والزراعة يف عام 2018، 

إطارها املؤسيس لدعم السالم املستدام يف سياق 
خطة التنمية املستدامة لعام 2030. ويتمثل 

الهدف من اإلطار يف توجيه املنظمة لضامن أن 
عملها يف مجال األمن الغذايئ والتغذية والزراعة 

املستدامة يسعى بطريقة متعمدة إىل إيجاد تأثري 
تحوييل حول السالم املستدام.

وبعد قرارات مجلس األمن والجمعية العامة 
بشأن بناء السالم يف نيسان/أبريل 2016، يشمل 
مفهوم »السالم املستدام« األنشطة الرامية إىل 
منع نشوب النزاعات وتصعيدها واستمرارها 

وتكرارها، مبا يف ذلك معالجة األسباب الجذرية 
والتقدم نحو االنتعاش والتعمري والتنمية.

منظمة األغذية والزراعة -

الرشاكة يف السالم البيني
االستفادة  إىل  والزراعة  األغذية  منظمة  تسعى 

يف  السالم  لبناء  الدولية  املنظمة  خربة  من 
السالم  املؤسيس،  إطارها  تفعيل  يف  املساعدة 

الفريق  خالل  من  توفريها  تم  التي  البيني، 
 .)IPAT( السالم  لبناء  الدويل  االستشاري 

سبتمرب/ يف  تفاهم  مذكرة  املنظمتان  ووقعت 
أدوات  واختبار  بتطوير  وتقومان   2017 أيلول 

ومتجذرة  املنظمة  لعمل  خصيًصا  مصممة 
أكرث  برامج  وضع  من  ستمّكن  والتي  فيه، 
بينام   – للنزاعات  ومراعية  وقوة  منهجية 

تصبح  أن  وميكن  عملية  أدوات  أنها  تضمن 
املنظمة. من  جزًءا 

قرار مجلس األمن الدويل رقم 2417
تبنى مجلس األمن الدويل باإلجامع يف مايو/أيار 

2018 قراًرا تاريخيًا بشأن القضاء عىل الجوع 
يف مناطق النزاع. ويعترب القرار رقم 2417 هو 

مبثابة إدانة واضحة للمجاعة كأداة للحرب. 
ويدعو جميع أطراف النزاع املسلح إىل االمتثال 

اللتزاماتهم مبوجب القانون اإلنساين الدويل 
لتقليل تأثري األعامل العسكرية عىل املدنيني، 

مبا يف ذلك تأثريها عىل إنتاج األغذية وتوزيعها، 
والسامح بوصول املساعدات اإلنسانية بطريقة 

آمنة ويف الوقت املناسب إىل املدنيني الذين 
يحتاجون إىل الغذاء إلنقاذ حياتهم واملساعدات 

والطبية. الغذائية 

وركزت حلقة نقاش يف الجمعية العامة لألمم 
املتحدة يف سبتمرب/أيلول 2018 - افتتحها األمني 

العام لألمم املتحدة وتضم كبار املسؤولني من 
منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية 

الزراعية وبرنامج األغذية العاملي واملفوضية 
األوروبية وحكومة هولندا ورئيس جمعية العمل 

ملكافحة الجوع - عىل كيفية تفعيل القرار رقم 
2417 وتشجيع االستثامرات يف األمن الغذايئ الذي 
يحفظ السالم وتحسني الوصول إىل البيانات الجيدة 

حول الجوع يف السياقات الهشة.

مقر األمم املتحدة - املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة خوسيه 
غرازيانو دا سيلفا يتحدث يف نشاط جانبي خالل الجمعية العامة 

لألمم املتحدة يف سبتمرب/أيلول 2018. 

©FAO/KEVIN DOWNS
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العمل من أجل السالم 
كرشط أسايس للقضاء 
عىل الجوع وتحقيق 

أهداف التنمية املستدامة

 النزاع واألمن الغذايئ
حقائق وأرقام

تشعر منظمة األغذية والزراعة 	�
منذ فرتة طويلة بالقلق من تأثري 

الحروب عىل األمن الغذايئ وكيف 
يساعد الجوع يف زيادة عدم 

االستقرار والنزاع، لكنها تدرك أيضا 
أن اإلجراءات الرامية إىل تحقيق 

األمن الغذايئ ميكن أن تساعد 
يف منع األزمات وتخفيف آثارها 

وتعزيز االنتعاش والتعايف بعد 
األزمة. وتبني تجربة املنظمة عىل 
أرض الواقع أن االستثامر يف األمن 
الغذايئ يساعد يف مكافحة الجوع 

وبناء السالم.

األغذية 	� منظمة  تلعب 
أساسًيا يف  دوًرا  والزراعة 

النزاعات  تؤثر  عندما  التحذير 
وتعبئة  الغذايئ  األمن  عىل 

والوطنية.  العاملية  االستجابات 
العربية  الجمهورية  ففي 

املثال،  سبيل  عىل  السورية، 
عىل  الرشكاء  مع  املنظمة  تعمل 

ألولئك  الغذايئ  األمن  تعزيز 
أراضيهم  يف  يبقون  الذين 

وهم  الصمود،  عىل  وقدرتهم 
النساء  من  معظمهم  يف 

املنظمة  تعمل  كام  واألطفال. 
األمم  جهود  مع  وثيق  بشكل 

من  السالم  لبناء  املتحدة 

املقاتلني  إدماج  إعادة  أجل 

الكونغو  جمهورية  يف  السابقني 

والفلبني. ومايل  الدميقراطية 

بشكل 	� النزاعات  معظم  تؤثر 

رئييس عىل من يعيشون يف 

يتم  حيث  الريفية،  املناطق 

الزراعة  ومتثل  الغذاء.  إنتاج 

الناتج  وثلث  العمل  فرص  ثلثي 

التي  البلدان  املحيل اإلجاميل يف 

بأزمات طويلة. متر 

دعم الزراعة - مساعدة أكرث 	�

الفئات ضعًفا من خالل الحامية 

االجتامعية وبناء قدرتهم عىل 

التكيف، ومعالجة قضايا حيازة 

األرايض والوصول إىل املوارد 

الطبيعية، وخلق فرص عمل 

للشباب - ميكن أن يسهم 

بفعالية يف بناء السالم.

تعرتف خطة التنمية املستدامة 	�

لعام 2030 بأن السالم رشط 

أسايس للتنمية من خالل الرتكيز 

عىل القضاء عىل الجوع والفقر 

وسوء التغذية لتحقيق مجتمعات 

تنعم بالسالم ال ترتك أحد يتخلف 

عن الركب.

تزيد نسبة األشخاص الذين يعانون 	�

من سوء التغذية والذين يعيشون يف 

بلدان تعاين من نزاعات وأزمات ممتدة 

بحوايل ثالثة أضعاف عن مثيالتها يف 

البلدان النامية األخرى.

تزيد احتاملية العودة إىل النزاع يف البلدان 	�

التي متر مبرحلة ما بعد النزاع والتي تعاين 

من انعدام أمن غذايئ مرتفع بنسبة 40 يف 

املائة خالل فرتة زمنية مدتها عرش سنوات.

منذ عام 2000، كانت 48 يف املائة من 	�

النزاعات األهلية يف أفريقيا، حيث ميثل 

الوصول إىل األرايض الريفية مصدر رزق 

للكثريين، ولعبت قضايا األرايض دوًرا 

مهاًم يف 27 نزاًعا من أصل 30 نزاًعا بني 

الواليات يف أفريقيا.

يتسبب النزاع املدين يف خسارة 438 	�

كيلو كالوري يف متوسط نصيب الفرد 

من الطاقة الغذائية يف الصومال، أي 

حوايل 20 يف املائة من الحد األدىن من 

االحتياجات الغذائية اليومية.

هناك معدالت مرتفعة للغاية إىل 	�

مرتفعة من سوء التغذية الحاد لدى 

األطفال دون سن الخامسة يف املناطق 

التي تتفاعل فيها النزاعات والصدمات 

املناخية لزيادة األزمات الغذائية - 

وتشمل دارفور يف السودان )28 يف 

املائة(، وجنوب السودان )23 يف املائة(، 

ومنطقة بحرية تشاد )18 يف املائة(، 

واليمن )10-15 يف املائة(، ومنطقة ديفا 

يف النيجر )11 يف املائة(، وجمهورية 

الكونغو الدميقراطية )8-10 يف املائة(، 

وأفغانستان )9.5 يف املائة(.

يعيش 56 يف املائة من السكان يف البلدان 	�

املتأثرة بالنزاع يف املناطق الريفية.

عاىن 74 مليون شخص يف 18 دولة متأثرة 	�

بالنزاع من الجوع الحاد يف عام 2017.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة 2016، السالم واألمن الغذايئ.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة 2016، السالم واألمن الغذايئ، منظمة األغذية والزراعة 2018، مساهمة 

املنظمة يف السالم املستدام.

كاراموغونج يف أوغندا. وأدى الجفاف لسنوات متتالية إىل تفاقم هذه املشكلة. وتعمل منظمة األغذية 

والزراعة عىل تعزيز قدرات املجتمعات الرعوية األكرث عرضة للجفاف من خالل إنشاء مدارس ميدانية 

رعوية )PFS( ليس كوسيلة للمساعدة يف الحد من النزاعات بني املجتمعات املحلية ومنعها فحسب، بل 

أيضا كوسيلة لتعزيز بيئة التعلم حيث يقوم أفراد املجتمع بتبادل املعلومات وأفضل املامرسات ومعرفة 

الطرق الريفية عىل مستوى القاعدة للتكيف مع مخاطر الجفاف والتحديات ذات الصلة.

مستدام بشكل  األرايض  عىل  النزاعات  تسوية  تعزيز 
تساهم منظمة األغذية والزراعة يف الحد من الخالفات املرتبطة باألرايض من خالل دورها يف 

اإلقليمية  التنمية  وتعترب   .)PNTD( بشأنها  واملتفاوض  التشاركية  اإلقليمية  التنمية  مرشوعات 
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بهدف  امليرس  للحوار  نهج  مبثابة  بشأنها  واملتفاوض  التشاركية 

أصحاب  املتعارضة من  وغالبًا  املختلفة  األطراف  يجمع  الثقة  بناء 

بحيازة  املتعلقة  القضايا  ملناقشة  املفاوضات  مائدة  عىل  املصلحة 

األرايض والحقوق العرفية يف مجال حيازة األرايض واالستخدام 

القضايا.  لتلك  حلول  عن  والبحث  الطبيعية  للموارد  املستدام 

متثل  املثال،  سبيل  الدميقراطية، عىل  الكونغو  ففي جمهورية 

النزاعات يف  80 يف املائة من جميع  النزاعات املتعلقة باألرايض 

الجزء الرشقي من البالد. وجمع مرشوع مشرتك بني موئل األمم 

اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  وبرنامج  والزراعة  األغذية  املتحدة ومنظمة 

بني  بشأنها،  واملتفاوض  التشاركية  اإلقليمية  التنمية  باستخدام 

العرفية  والجهات  األرايض  إدارة  الرئيسية-  املتصارعة  األطراف 

املسلحة، عىل  والجامعات  الخاصة  الفاعلة  والجهات  واملزارعني 

للمساعدة يف  تشاريك  إقليمي  تحليل  للمشاركة يف  املثال-  سبيل 

إىل  بالوصول  املحيطة  املشكالت  الكامنة وراء  األسباب  تحديد 

واملتفاوض  التشاركية  اإلقليمية  للتنمية  ونتيجة  الطبيعية.  املوارد 

الالجئني  بعودة  املتعلقة  األرايض  النزاعات عىل  انخفضت  بشأنها، 

.)IDPs( واملرشدين داخليا

النزاعات وسط  الصمود  عىل  القدرة  تعزيز 
بكفاءة  للوقود  املستخدمة  الطينية  للمواقد  املنظمة  ترويج  يوفر 

التغذية  لتحسني  األوجه  متعدد  مستداًما  حالً  التسعينيات  منذ 

والحد من مخاطر األمراض يف حاالت األزمات طويلة األمد 

عىل  بكفاءة  للوقود  املستخدمة  املواقد  وتعمل  بالنزاعات.  واملتأثرة 

الدخان من  انبعاثات  وتقليل  لكل وجبة  الوقود  استهالك  تقليل 

محليًا،  املواقد  املستخدمة يف صنع  املواد  وتتوفر  التقليدية.  النريان 

املحيل  اإلنتاج  وأصبح  التكلفة.  وفعالية  التكرار  إمكانية  يدعم  مام 

للدخل  مدًرا  نشاطًا  بكفاءة  للوقود  املستخدمة  املواقد  ومبيعات 

املستخدمة  الطينية  املواقد  استخدام  ويؤكد  للمرأة.  بالنسبة 

الشاملة لعدة  الفوائد  العديد من  لها  أن  للوقود بكفاءة عىل 

قطاعات، مبا يف ذلك دعم قدرة سبل العيش عىل الصمود، وتحسني 

البيئة،  الغابات وحامية  واملساهمة يف صون  والصحة،  التغذية 

الكربون. ومن  انبعاثات  الحد من  املناخ من خالل  ومكافحة تغري 

الجنيس  العنف  النهج من مخاطر  يقلل هذا  اإلنساين،  األمن  منظور 

عند  املرأة  تواجهها  التي  الجنساين  املنظور  القائم عىل  والعنف 

الطبيعية  املوارد  النزاع عىل  تقليل  الحطب، كام يساعد يف  جمع 

والنازحني. املضيفة  املجتمعات  بني  النادرة 

تأثري الحروب األهلية يف أواخر القرن العرشين 
عىل الجوع من حيث متوسط الطاقة الغذائية 

املفقودة للفرد

الصومال:
438 سعًرا 

حراريًا مفقوًدا

 ليبرييا:
362 سعًرا

حراريًا مفقوًدا

120 سعًرا
حراريًا مفقوًدا

56 سعًرا
حراريًا مفقوًدا

أثيوبيا: 

أوغندا: 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة 2016، السالم واألمن الغذايئ
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7.2 الفصل 
الغذائي واألمن  النزاع 



       

 

       

 

       

 

امليدان قصص من 

 عمل منظمة األغذية والزراعة
يف مناطق النزاع

تتواجد منظمة األغذية والزراعة وتنشط عىل أرض الواقع يف البلدان التي تواجه 
أشد أزمات األمن الغذايئ.

ليمن ا
ظلت منظمة األغذية والزراعة موجودة يف اليمن طوال مدة تصاعد 

النزاع الحايل - ابتداًءا من عام 2015 فصاعًدا - األمر الذي أدى إىل 

حدوث أكرب أزمة لألمن الغذايئ يف العامل. حشدت منظمة األغذية 

والزراعة يف عام 2018، كجزء من خطة االستجابة لسبل 

العيش يف حاالت الطوارئ )ELRP(، 52 مليون دوالر أمرييك 

لتوفري مدخالت وخدمات سبل العيش الزراعية ألكرث من 465 436 أرسة من األرس األكرث 

ضعًفا والتي تعاين من انعدام األمن الغذايئ )3.1 مليون شخص(. ويف عام 2019، تطلبت 

خطة االستجابة لسبل العيش يف حاالت الطوارئ التابعة املنظمة مبلغ 135 مليون دوالر 

لدعم 900 990 أرسة )7 ماليني شخص( عىل مدار فرتة 12 شهرًا يف املناطق التي تعاين 

من مستويات مرتفعة من انعدام األمن الغذايئ وفًقا لتصنيف الربنامج املتكامل للسلع 

األساسية.

ويتمثل الهدف العام لخطة االستجابة لسبل العيش يف حاالت الطوارئ لعام 2019 يف 

تحفيز انتعاش سبل العيش لتحقيق األمن الغذايئ املستمر وفرص الدخل لألرس األكرث ضعًفا 

من خالل تحسني توافر الغذاء والوصول إليه والتمكني االقتصادي وتحسني البنية التحتية 

الزراعية وتنمية القدرات والتنسيق الفعال للتدخالت.

أوغندا
ورشكاؤها  والزراعة  األغذية  منظمة  نفذت  أوغندا،  يف 

والحياة  الزراعة  عىل  الشباب  املزارعني  تدريب  مدارس 

الضعفاء  لألطفال  العاجلة  االحتياجات  لتلبية   )JFFLS(

بالنزاع.  املتأثرة  الريفية  املجتمعات  يف  يعيشون  الذين 

الذين  واإلناث  الذكور  من  الشباب  املرشوع  واستهدف 

تأثرت  التي  أو  النازحة  األرس  التالية:  األرس  من  عاًما  و18   12 بني  أعامرهم  ترتاوح 

ذات  األرس  أو  اإليدز؛   / البرشية  املناعة  نقص  بفريوس  مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل 

األرس  أو  املدرسة؛  وخارج  داخل  أطفال  لديها  التي  األرس  أو  بشدة؛  معاقني  والدين 

التقويم  مدار  عىل  التخطيط  جرى  وحيث  محنة.  يف  أطفال  لديها  ذلك  بغري  التي 

واالجتامعية  الزراعية  املهارات  تطوير  من  األطفال  الربنامج  مكن  املحيل،  الزراعي 

والدورات  الدراسية  الفصول  عىل  القامئة  الدراسات  خالل  من  األعامل  ريادة  ومهارات 

والرقص  والفن  املحيل  واملرسح  الحياتية  املهارات  دورات  جانب  إىل  امليدان،  يف  العملية 

ملوسيقى. وا

زادت مدارس تدريب املزارعني الشباب عىل الزراعة والحياة من فرص االلتحاق باملدارس 

والتعليم والحضور لألطفال الضعفاء يف املدارس االبتدائية، وساعدت عىل تحسني النظام 

الغذايئ لألطفال الذين عادة ما ال يستطيعون زراعة أو رشاء الخرضوات. كام ساعدت األطفال 

املشاركني عىل أن يصبحوا قدوة ويطوروا الثقة بالنفس واملعرفة واملهارات للسيطرة بشكل 

أكرب عىل حياتهم.

السودان وجنوب السودان - منطقة أبيي اإلدارية
يوليو/ من  الفرتة  يف  والزراعة  األغذية  منظمة  تدخل  أدى 

اإلدارية  أبيي  منطقة  يف   2017 يونيو/حزيران  إىل   2015 متوز 

الحد  إىل  السودان  وجنوب  السودان  بني  عليها  املتنازع 

وتعزيز  الطبيعية  املوارد  عىل  القامئة  النزاعات  مخاطر  من 

مركًزا  أبيي  منطقة  وتعد  الصمود.  عىل  املجتمعات  قدرة 

حيث  القبلية،  واملسريية  نغوك  دينكا  مجتمعات  من  كل  تاريخيًا  فيه  يتفاعل  للرعي 

األخرية،  السنوات  يف  ذلك،  ومع  واملياه.  الرعي  أرايض  مثل  الطبيعية  املوارد  يتقاسامن 

متكرر  اندالع  إىل  أدى  مام  للمواجهة،  متزايًدا  مصدًرا  الطبيعية  املوارد  استخدام  كان 

املجتمعات. بني  للعنف 

ليمن ا
نساء يجهزن الحليب 

الخام لبيعه يف السوق 
املحلية يف الحديدة.

مؤيد الشيباين – منظمة 
األغذية والزراعة 
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وحددت منظمة األغذية والزراعة فرصة سانحة من خالل توفري الخدمات البيطرية املجتمعية 

املنحى لصحة الحيوان لكال املجتمعني. وسمح ذلك مبعالجة مشكالت استخدام املوارد الطبيعية 

عىل نطاق أوسع. ويف يونيو/حزيران 2016، كنتيجة مبارشة لهذا العمل، تم توقيع اتفاقية سالم عىل 

مستوى املجتمع بشأن استخدام املوارد الطبيعية بني قبيلتي املسريية ودينكا نغوك.

نيجرييا رشق  شامل 
أطلقت منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي جهًدا 

مشرتكًا يف يوليو/ مَتُّوز 2018 لدعم املتأثرين بالنزاع يف شامل رشق 

نيجرييا لزيادة إنتاجهم الغذايئ وتقليل االعتامد عىل املساعدات 

الغذائية. وباستخدام نهج »املسار املزدوج«، ركزت املنظمة عىل 

توفري ما يكفي من البذور واألسمدة إلنتاج ما يصل إىل مثانية أشهر 

من الغذاء خالل موسم األمطار يف 2018، مع تغطية برنامج األغذية العاملي لالحتياجات الغذائية 

لألرس حتى الحصاد يف سبتمرب/أيلول.

وأفادت مريتا كوالرد، ممثلة الربنامج يف نيجرييا، قائلة »لقد »تأثرت األرس يف شامل رشق نيجرييا 

بالنزاع منذ سنوات، ومر الكثري منهم بأوقات عصيبة. ونحتاج إىل العمل مًعا وبجدية أكرب إلعادة 

الناس إىل مسار االعتامد عىل الذات، وإعادة بناء سبل عيشهم واستعادة كرامتهم. إن هذه املساعدة 

املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي هي خطوة يف هذا االتجاه«.

وذكر سفيان كوروما، ممثل منظمة األغذية والزراعة يف نيجرييا بأن »منظمة األغذية 

والزراعة تساعد العدد املتزايد من املزارعني الذين عادوا إىل قراهم الستئناف اإلنتاج، فضالً عن 

الكثريين الذين ما زالوا مجربين عىل العيش يف املخيامت«. »وباإلضافة إىل توزيع املدخالت مثل 

تيارات سوء التغذية تؤثر على 
األطفال أكثر من غريهم وميكن أن 

تتسبب يف إعاقة عقلية وبدنية.

عاملة األطفال يف الزراعة يف 
األزمات املمتدة-  السياقات 

الهشة واإلنسانية

يرتىب طفل واحد من بني كل 
متأثرة  منطقة  يف  أطفال  أربعة 

الطبيعية.  املخاطر  أو  بالنزاع 
الظروف  تدفع هذه  ويف كل عام، 

غري  الزراعي  العمل  إىل  األطفال 
يسعون  ألنهم  لسنهم  املناسب 

وأرسهم.  أنفسهم  إعالة  إىل 
العامل  أنحاء  جميع  يف  ويوجد 
يف  املحارصين  األطفال  ماليني 

تؤثر  وخطرية  استغاللية  أعامل 
والعقيل  البدين  منوهم  عىل 
التعلم. فرصة  من  وتحرمهم 

ملنظمة  التوجيهية  املذكرة  توفر 
عاملة  بشأن  الزراعة  األغذية 

األزمات  الزراعة يف  األطفال يف 
الهشة  السياقات  املمتدة-  

تقنية  إرشادات  واإلنسانية-  
يف  املصلحة  ألصحاب  وتشغيلية 

الغذايئ  واألمن  الزراعة  قطاع 
يف  يتدخلون  الذين  والتغذية 

والسياقات  املمتدة  األزمات 
التوجيهات  وتهدف  اإلنسانية. 

إىل ضامن عدم اشرتاك األطفال يف 
عىل  سلبًا  تؤثر  أن  ميكن  أنشطة 
تعليمهم،  أو  منوهم  أو  صحتهم 

يعملوا يف ظروف عمل  وأال 
مثال  التوجيهات  وتوفر  خطرة. 

يكون  أن  ميكن  التي  للحالة 
الغذايئ  واألمن  الزراعة  لربامج 

آثار  األزمة  أعقاب  يف  والتغذية 
األطفال.  عىل  وسلبية  إيجابية 

وأمثلة  توصيات  تقدم  كام 
يف  األطفال  عمل  حاالت  ملعالجة 

السياقات. هذه  يف  الزراعة 

 ،2017 والزراعة،  األغذية  املصدر: منظمة 
عاملة األطفال يف الزراعة يف األزمات 

واإلنسانية،  الهشة  السياقات  املمتدة، 
التجريبية. النسخة 
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7.2 الفصل 
الغذائي واألمن  النزاع 



تحالف منظمة األغذية والزراعة والحائزين عىل جائزة نوبل للسالم

والزراعة  األغذية  ملنظمة  العام  املدير  أنشأ 
الحائزين  تحالف   2016 أَيَّار  مايو/  يف 

تحقيق  أجل  من  للسالم  نوبل  جائزة  عىل 
األمن  دور  لتعزيز  والسالم  الغذايئ  األمن 
أن  وضامن  السالم،  بناء  جهود  يف  الغذايئ 

والتحالف  الغذايئ.  األمن  يعزز  السالم  بناء 
عىل  للحائزين  مؤيدة  مجموعة  عن  عبارة 
املساهمة  إىل  تهدف  للسالم  نوبل  جائزة 

للقضاء  الالزمة  السياسية  اإلرادة  خلق  يف 
املستدام.  السالم  وبناء  جيلنا  يف  الجوع  عىل 

البلدان  يف  املنظمة  عمل  التحالف  ويربز 
خطة  سياق  يف  النزاع  بعد  ما  مرحلة  يف 

.2030 لعام  املستدامة  التنمية 

األغذية  منظمة  مبادرات  التحالف  ويدعم 
مثل  حاالت  يف  الغذايئ  لألمن  والزراعة 

وكولومبيا،  الوسطى  أفريقيا  جمهورية 
للفصائل  السيايس  بااللتزام  ويحظى 

أجل  من  قواها  لتوحيد  سابًقا  املتعارضة 
الغذاء  عىل  الحصول  أو  التغذية  تحسني 
حيازة  ضامن  أو  املحلية  الغذاء  نظم  أو 

السياقية  الجوانب  من  غريها  أو  األرايض 
تساهم  نفسه،  الوقت  ويف  الصلة.  ذات 
نشوب  احتاملية  تقليل  يف  الجهود  هذه 

االستقرار. وعدم  النزاع 

التحالف  يعمل  املنظمة،  أعضاء  من  وبدعم 
األنشطة  عن  والدفاع  الوعي  زيادة  عىل 

بني  الروابط  تعزز  التي  والُقطرية  العاملية 
عىل  القامئة  العيش  وسبل  الغذايئ  األمن 

وبناء  الطبيعية  املوارد  وإدارة  الزراعة 
الريادة  عىل  الضوء  تسليط  عن  فضالً  السالم، 

مجال  يف  والزراعة  األغذية  ملنظمة  الفنية 

وسياسات  الزراعية  واإلجراءات  السياسات 

السالم  تعزز  التي  الغذايئ  األمن  وإجراءات 

الغذايئ. واألمن  الريفية  والتنمية 

عىل  الحائزين  تحالف  أعضاء  بني  ومن 

)أيرلندا(،  ويليامز  بيتي  للسالم:  نوبل  جائزة 

برييز  أدولفو  )أيرلندا(،  ماجوير  مايريد 

أرياس  أوسكار  )األرجنتني(،  إسكيفيل 

دي  ويليم  فريدريك  )كوستاريكا(،  سانشيز 

راموس  خوسيه  أفريقيا(،  )جنوب  كلريك 

يونس  محمد  ليشتي(،   - )تيمور  أورتا   -

ليامه  )اليمن(،  كرمان  توكل  )بنغالديش(، 

سانتوس  مانويل  خوان  )ليبرييا(،  غبوي 

.) )كولومبيا

إيطاليا، من اليسار إىل اليمني: الربوفيسور محمد يونس، 
مؤسس بنك غرامني، واملدير العام للمنظمة خوسيه غرازيانو دا 
سيلفا، والسيدة توكل كرمان، العضو السابق يف األمم املتحدة ملا 
بعد عام 2015، خالل إطالق تحالف الحائزين عىل جائزة نوبل 

للسالم واألمن والسالم يف مقر املنظمة.

الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس )عىل اليسار( يصافح 
املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، خوسيه غرازيانو دا سيلفا 

)عىل اليمني( والسيد نيفني ميميكا، املفوض األورويب للتعاون 
الدويل والتنمية.
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البذور، نقوم بتوسيع مدارس املزارعني الحقلية وبرامج االدخار والقروض يف املنطقة لتعزيز 

املهارات الزراعية والحصول عىل التمويل الالزمني لتنمية األعامل التجارية الزراعية.«

وخالل موسم األمطار الذي امتد من يونيو/حزيران إىل سبتمرب/أيلول، ساعدت منظمة 

األغذية والزراعة مليون شخص أو أكرث عىل أن يصبحوا يف وضع جيد من حيث األمن الغذايئ 

من خالل الزراعة. ووزعت املنظمة أصنافًا من بذور املحاصيل واألسمدة التي تتحمل 

األمراض والجفاف باستخدام نظام املجموعات. ففي املجموعة 1، وزعت املنظمة بذور 

الذرة أو الدخن أو الذرة الرفيعة إىل جانب بذور اللوبيا واألسمدة. وكانت املجموعتان 2 و3 

مخصصتان لألرس املعيشية التي ترأسها إناث وكانت تحتوي عىل بذور محاصيل الخرضوات 

واملحاصيل الريعية عىل التوايل. وتضمنت مجموعة الخرضوات البامية واألمارنث، وهي عبارة 

عن خرضوات مورقة خرضاء. ومتيزت املجموعة الثالثة بالفول السوداين والسمسم املعزز 

للدخل، اللذين استمتعت بهام النساء بسبب أسعار السوق الجيدة.

الوسطى أفريقيا  جمهورية 
تنفذ منظمة األغذية والزراعة مرشوًعا ممواًل من الحكومة 

اإليطالية باسم »دعم إنشاء مركز رائد للتدريب واالندماج 

االجتامعي واالقتصادي للشباب املتأثرين بالنزاعات«. ويستهدف 

املرشوع 500 1 شخص، 70 يف املائة منهم من الشباب العاطلني 

عن العمل املتأثرين باألزمة والذين ينتمون إىل الطائفتني 

الدينيتني الرئيسيتني يف البالد. وعىل املدى القصري، سيكون املستفيدون املبارشون هم الشباب 

الذين سيشاركون يف الدورات التدريبية األوىل خالل الفرتة من 2017 إىل 2019.

وأصبح املرشوع ممكًنا بفضل مبادرة املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، من خالل 

تحالف الحائزين عىل جائزة نوبل للسالم من أجل تحقيق األمن الغذايئ والسالم. ووفقا 

ملمثل املنظمة يف جمهورية أفريقيا الوسطى، »يعد استئناف التنمية يف جميع القطاعات 

الزراعية هو الذي مينح األمل ملستقبل أفضل وبالتايل سيعمل بشكل بناء عىل تحقيق 

االستقرار يف البالد، وتوفري متاسك اجتامعي أفضل وسالم طويل األمد«. وبتكلفة إجاملية 

قدرها 2 مليون دوالر أمرييك، يتم تنفيذ املرشوع من ِقبل منظمة األغذية والزراعة بالرشاكة 

مع وزارة الزراعة والرثوة الحيوانية، والحكومة اإليطالية، ومؤسسة يونس، ومؤسسة كرمان 

والكريس الرسويل. وسيدعم املجموعات يف تنظيم وتنفيذ خطط ادخار وقروض مجتمعية 

وتعزيز التامسك االجتامعي والحوار بني األديان.

لفلبني ا
والبلديات  مراوي  مدينة  املحلية يف  املجتمعات  بدأت 

النائية يف مقاطعتي الناو ديل سور وماغوينداناو يف 

الذي خلفته أزمة  الدمار  االنتعاش بعد  امليض قدًما نحو 

أكتوبر/ترشين  إىل  مايو/أيار  استمرت من  التي  مروي 

األول 2017. لقد تسبب النزاع يف خسائر فادحة يف سبل 

األغذية  بإمدادات  الخاصة  القيمة  سلسلة  إىل  باإلضافة  الريفية  والصناعات  العيش 

اليومية. معيشتهم  املالك يف  عليها صغار  يعتمد  التي  والزراعة 

مساعدات  بلجيكا،  حكومة  من  بدعم  والزراعة،  األغذية  منظمة  وقدمت 

وأمنهم  عيشهم  سبل  استعادة  عىل  واملرشدين  العائدين  املزارعني  ملساعدة 

من خالل  بلجيكا  من  أمرييك  دوالر   500 000 قدرها  الغذايئ. ومبساهمة 

التأهيل(،  إعادة  وأنشطة  الطوارئ  لحاالت  الخاص  )الصندوق  الفاو  صندوق 

الزراعة وحزم  األرز والذرة والخرضوات واألسمدة وأدوات  الفاو بذور  وزعت 

949 4 أرسة زراعية يف مروي والناو ديل سور  الدجاج الالحم عىل  إنتاج 

وماغوينداناو.

الطوارئ واالنتعاش ألزمة مروي عىل إصالح  وركزت استجابة املنظمة لحاالت 

املجتمعات  الغذايئ يف  اإلمداد  الزراعة ومصايد األسامك، واستعادة سلسلة  قطاع 

يتمكنوا  املفقودة حتى  عيشهم  استعادة سبل  املزارعني عىل  ومساعدة  املتأثرة، 

البدء يف إعادة بناء حياتهم. من 

مبيا لو كو
الداخيل يف كولومبيا يف عام  املسلح  النزاع  بنهاية 

2016، كان حوايل 4.9 مليون شخص يف حاجة إىل 

مليون   2.3 منهم  كولومبيا،  اإلنسانية يف  املساعدة 

غذائية. وصممت  إىل مساعدات  يحتاجون  شخص 

لكولومبيا  عمل  اسرتاتيجية  والزراعة  األغذية  منظمة 

البالد، والتي لها جذور راسخة يف  اتفاقية السالم يف  للمساعدة يف دعم تنفيذ 

الزراعية. التنمية 

الذي  الصمود  عىل  للقدرة  والزراعة  األغذية  منظمة  برنامج  ويعمل 

عىل   ،2017 عام  يف  إطالقه  تم  والذي  كولومبيا،  يف  سنوات  ثالث  يستمر 

سبل  لحامية  املحلية  واملجتمعات  للمؤسسات  التقنية  القدرات  تعزيز 

ودعم  االجتامعية،  واألزمات  الزراعي  املناخ  إدارة  ومعالجة  العيش، 

صغار  إلدماج  اسرتاتيجيات  ووضع  الضعيفة،  املحلية  الريفية  املجتمعات 

من  التاريخية  الذاكرة  ودعم  األرسية،  الزراعة  أسواق  يف  الضعفاء  املزارعني 

اإلنسان  حق  وضامن  واالستهالك،  لإلنتاج  التقليدية  األساليب  تعزيز  خالل 

الغذاء. يف 

أساليب  باستخدام  االجتامعي  التامسك  تعزيز  عىل  الربنامج  يساعد  كام 

وكذلك  املحلية،  املجتمعات  جانب  من  النشطة  املشاركة  عىل  القامئة  التدريب 

غري  املسلحة  الجامعات  تزال  ال  التي  املناطق  يف  اإلنساين  للعمل  مساحة  توفري 

حكومية  مؤسسات  أربع  املبارشون  املستفيدون  ويشمل  فيها.  موجودة  الرشعية 

تشارك  أرسة   2 600 إىل  باإلضافة  محليًا  مجلًسا  و13  إداراية  وخمس حكومات 

الواقع. أرض  عىل  التدخالت  تنفيذ  يف 
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قيرغيزستان
مزارعون يحصدون الذرة. 

الزراعة املجتمعية الصغرية 
النطاق لتعزيز وتنويع 
اإلنتاج الزراعي وسبل 

املعيشة يف الريف.

©FAO/SERGEY KOZMIN

الفقراء عىل  عدد  تخفيض  يف  إحرازه  تم  الذي  التقدم  من  الرغم 
مليون شخص   736 زال حوايل  ما  املاضية،  العقود  يف 

منترشة  املساواة  عدم  أوجه  زالت  وما  مدقع،  فقر  يف  يعيشون 
العرقية  والجامعات  واملناطق  والحرضية  الريفية  واملناطق  االقتصادية  الطبقات  بني 

املائة  يف   80 عددهم  البالغ  العامل  فقراء  غالبية  ويعيش  والنساء.  الرجال  وبني 

ومع  الغذايئ.  وأمنهم  معيشتهم  يف  الزراعة  عىل  ويعتمدون  الريفية  املناطق  يف 

والخدمات  املوارد  إىل  الوصول  مبحدودية  تتعلق  قيود  من  يعانون  ما  غالبًا  ذلك، 

نقص  عن  فضالً  االقتصادية،  والفرص  االجتامعية  والحامية  واألسواق  والتقنيات 

ودخل  إنتاجية  من  يقلل  مام  والصدمات،  املخاطر  إدارة  من  ميكنهم  الذي  الدعم 

الدخل،  واملتوسطة  املنخفضة  البلدان  من  العديد  ويف  الريفية.  املناطق  يف  الزراعة 

مثل  العاملية  التحديات  بسبب   - والجوع  التغذية  سوء   - وعواقبه  الفقر  يتفاقم 

الفقراء  تفاقم ضعف  إىل  يؤدي  مام  املناخ،  وتغري  والرصاعات  الرسيع  السكاين  النمو 

الريفية. التنمية  ويعيق 
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الفصل 8.2

حماربة الفقر يف الريف وتعزيز 
الزراعة األسرية



»ميكننا من خالل دعم الزراعة األسرية 
حتويل قطاع مت ربطه سلبيا مبشكلة اجلوع إىل 
جزء من احلل«.
خوسيه جريزيانو دا سيلفا، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة

حقائق وأرقام

يعيش أكرث الناس فقرا يف العامل - 80 يف 	�
املائة - يف املناطق الريفية ويعتمدون عىل 

الزراعة يف معيشتهم وأمنهم الغذايئ.

يديرأكرث من 90  يف املائة من املزارع يف 	�
جميع أنحاء العامل فرد أو أرسة وتنتج 

حوايل 80 يف املائة من األغذية يف العامل. 
وميثل دعم تطوير الزراعة األرسية فرصة 

لتعزيز االقتصاديات املحلية - خاصة عندما 
تقرتن بالسياسات الرامية إىل توفري الحامية 

االجتامعية ورفاهية املجتمعات.

يعترب منو اإلنتاج الزراعي أكرث فعالية بنسبة 	�
ترتاوح بني ثالثة وخمسة أضعاف يف الحد 

من الفقر مقارنة بالنمو يف القطاعات 
الصناعية والخدمية.

وغريها 	� الزراعية  العيش  بسبل  يعمل 
من سبل العيش الريفية أكرث من 38 يف 
املنخفضة  البلدان  العاملة يف  املائة من 

الدخل. واملتوسطة 

يعيش حوايل 40 يف املائة من األشخاص 	�
الذين يعانون من فقر مدقع يف الريف يف 

الغابات ومناطق منو نباتات السافانا، لكن ال 
يتم غالبًا إعداد تقارير عن مساهمة مصايد 

األسامك والغابات يف دخل األرس الريفية.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة. عام 2018.

وتشري الدالئل إىل أن االستثامر يف القطاعات الزراعية - وخاصة يف الزراعة الصغرية النطاق- 

يف البلدان املنخفضة الدخل له تأثري أكرب عىل الحد من الفقر من االستثامر يف القطاعات 

األخرى. لكن يتطلب الحد من الفقر يف الريف نهجا متعدد القطاعات يتعامل مع التغيري 

االجتامعي واالقتصادي والسيايس. وكجزء من واليتها، ومن خالل برنامجها االسرتاتيجي الثالث 

)»الحد من الفقر يف الريف«(، تدعم املنظمة البلدان لتحقيق أهداف الحد من الفقر من خالل 

جعل العمليات الجارية للتحول الهيكيل والتحول الريفي أكرث مساندة للفقراء وأكرث شموالً، 

لضامن عدم إهامل أحد.

الفقر املدقع   رسم سامت من يعانون من 
الريفية  باملناطق 

املعلومات الحالية إىل بعض السامت املميزة لألشخاص الذين تشري 
يعانون من الفقر املدقع يف الريف، والذين يعتمدون بدرجة أكرب عىل 
الدخل الزراعي وعىل املوارد الطبيعية يف كسب عيشهم، وهم األكرث عرضة 

للعيش يف الغابات ومناطق منو نباتات السافانا. وعىل الرغم من أنهم ليسوا دامئا من أصحاب 

الحيازات الصغرية، فغالبًا ما ميتلك األشخاص الذين يعانون من الفقر املدقع عدًدا قليالً للغاية 

من األصول ويشاركون يف عمل منخفض الجودة ومنخفض األجر. وغالبًا ما يكون الجوع وسوء 

التغذية أمرًا بالغ األهمية، ألن األشخاص الذين يعانون من الفقر املدقع هم األكرث ترضرًا من 

صدمات أسعار الغذاء. كام أنهم أكرث عرضة للمعاناة من اإلقصاء االجتامعي عىل أساس العرق 

والجنس والدين. بيد أن الفقر املدقع يف الريف يقترص عىل السياق الذي يعيش فيه الناس، 

ويتأثر مبستويات مختلفة من الروابط الحرضية والكثافة السكانية والظروف اإليكولوجية 

الزراعية، وكذلك بديناميكيات اإلقصاء االجتامعي والسيايس عىل املستوى املحيل.

من  يزيد  مام  الجوع  جانب  إىل  املدقع  الفقر  يظهر  ما  غالًبا 
األجيال بني  الفقر  انتقال  فرص 

الفقر املدقع هو أحد املحددات الرئيسية للجوع والحالة الغذائية، مام يؤثر عىل قدرة 

األفراد واألرس عىل الحصول عىل الغذاء من خالل الرشاء أو اإلنتاج. ووفًقا للدراسات املتاحة، 

توجد عالقة متبادلة بني الذين يعيشون يف فقر مدقع )والذين تم تعريفهم يف الدراسة عىل 

أنهم أشخاص يعيشون بأقل من 50 سنتًا يف اليوم( والذين يعانون من الجوع الشديد )وهو 

الذين يستهلكون أقل من 600 1 سعر حراري يف اليوم(. عالوة عىل ذلك، يرتبط الفقر املدقع 

بالحصول عىل الحد األدىن أو عىل قدر غري كاٍف من الخدمات الصحية األساسية والبنية 

التحتية األساسية، والتي تعترب رضورية لالستخدام الكايف للغذاء.

غالًبا ما يعيش األشخاص الذين يعانون من الفقر املدقع يف املناطق الريفية 
النائية أو املعزولة، والتي ال ترتبط ارتباطًا جيًدا باملناطق الريفية املحيطة

 يعيش نصف سكان العامل داخل املدن والبلدات الصغرية أو بالقرب منها، ويعيش

 35 يف املائة  منهم يف املدن الكربى أو بالقرب منها، بينام تعيش النسبة املتبقية وهي 
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CHAPTER 1.8

COMBATTING RURAL POVERTY

15 يف املائة يف املناطق الريفية النائية، التي تقع عىل بعد أكرث من ثالث ساعات من السفر عن 

أي مركز حرضي. ومتيل املناطق النائية إىل أن تكون متصلة عرب مجموعة من األمور- مبا يف ذلك 

الخدمات والطرق والوصول إىل اإلنرتنت أو توافر الهواتف املحمولة –ويعيش بها سكان متفرقني. 

ومع ذلك، ال تصل االستثامرات يف البنية التحتية والخدمات األساسية يف كثري من األحيان إىل 

املناطق األكرث عزلة، والتي متيل إىل أن تكون أكرث عرضة للكوارث، مام يقلل من تأثري منو الدخل 

عىل الحد من الفقر يف املناطق الهامشية.

أصحاب  من  الريف  يف  املدقع  الفقر  من  يعانون  من  كل  ليس 
الصغرية الحيازات 

كونك مزارع صاحب حيازة صغرية ال يرتبط بالرضورة بالفقر املدقع. ويختلف مدى تداخل هاتني 

الفئتني باختالف تعريف صاحب الحيازة الصغرية واملقياس املستخدم لتحديد الفقر. وتعرّف بيانات 

أصحاب الحيازات الصغرية الخاصة مبنظمة األغذية والزراعة أصحاب الحيازات الصغرية بأنهم تلك 

األرس التي تقل حيازتها عن الحجم املتوسط مللكية األرايض يف بيانات املسح الوطني لألرس. وتُعرّف 

الدراسة الفقر املدقع والفقر املعتدل بأنه يتعلق بالفئة التي تقل عن 20 يف 

 املائة و الفئة التي ترتاوح بني 20 إىل

40 يف املائة من توزيع الدخل، عىل التوايل. وتشري النتائج أيًضا إىل أن أصحاب 

الحيازات الصغرية ال يعانون بالرضورة من الفقر املدقع أو الفقر املعتدل.

لسبل  املهمة  العوامل  من  األسامك  وصيد  الغابات 
الريفية املناطق  يف  الفقراء  عيش 

يعيش حوايل 40 يف املائة من فقراء الريف - حوايل 250 مليون شخص - يف 

مناطق الغابات والسافانا. وبأعداد مطلقة، يوجد بأفريقيا أكرب عدد منهم، 

حيث يعيش 159 مليون شخص يف تلك املناطق. وباملثل، يعيش معظم فقراء 

الريف يف أمريكا الالتينية يف مناطق الغابات. وتعترب مصايد األسامك أيًضا أحد 

مصادر الرزق املهمة بالنسبة ملن يعانون من الفقر املدقع يف املناطق الريفية. 

ويف عام 2002،أشارت تقديرات منظمة األغذية والزراعة إىل أن 5.8 مليون 

نام فييت 
عامل يقتلع األعشاب 

الضارة من حاضنة شجرة 
سنط. وتزرع شتالت 

السنط ملدة ستة أشهر 
يف الحضانة قبل بيعها 

لزراعتها يف الغابة. 
ومبجرد زراعتها، فإن 

األمر يستغرق خمس 
سنوات قبل قطع األشجار 
وتحويلها إىل خشب للبناء 

وتصنيع األثاث.
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صياد يعيشون عىل أقل من دوالر واحد يف اليوم وميثلون 20 يف املائة من صيادي األسامك 

يف العامل يف ذلك الوقت )باستخدام بيانات الفقر لعام 2001، وبيانات الصيادين لعام 

1990(. وبعد إضافة 17.3 مليون شخص من الفقراء املدقعني الذين يعملون يف األنشطة 

املتعلقة مبرحلة ما قبل الصيد وما بعد الصيد )مثل بناء القوارب وتسويقها وتجهيزها(،يبلغ 

عدد الصيادين الذين يعانون من فقر مدقع 23 مليون شخص، باستثناء عائالتهم.

غالًبا ما ال ميتلك من يعانون من فقر مدقع أرًضا أو قد ميتلكون 
حقوق حيازة غري آمنة عىل األرض وغريها من املوارد الطبيعية
ونظرا لتأثري »تبعية األرض« عىل أنواع سبل العيش والفرص االقتصادية التي يتمتع بها 

سكان الريف، والذين ال ميلكون أرضا، أو لديهم إمكانية محدودة للوصول إىل مناطق 

الغابات واملراعي، فإنها من املمكن أن تكون عاماًل محدًدا للفقر وعدم املساواة. وميكن 

أن تسهم السياسات التي تضمن حقوق الحيازة للفقراء والضعفاء - مبا يف ذلك السكان 

األصليني واملزارعني الذين ال ميلكون أرًضا والرعاة والنساء والشباب يف الريف- يف القضاء 

عىل الفقر املدقع.

الريف  يف  املدقع  الفقر  من  يعانون  الذين  األشخاص  يفتقر 
والتمويل  االجتامعية  الحامية  آليات  مثل  داعمة،  آليات  إىل 

وإدارتها املخاطر  مواجهة  من  والتأمني،ليتمكنوا 
يعترب األشخاص الذين يعانون من الفقر املدقع أكرث عرضة للهزات والظواهر املناخية، 

ومع ذلك فهم أكرث فئة ال تحصل عىل الحامية وال تستطيع الوصول إىل آليات التكيف. 

ويف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل املتوسط املنخفض، حيث يعيش 

معظم األشخاص الذين يعانون من الفقر املدقع، مييل الناس إىل الحصول عىل قدر 

محدود من الحامية االجتامعية والتأمني وغريها من األدوات - مثل برامج العمل –حيث 

يساعد ذلك عىل التخفيف من املخاطر وبناء القدرة عىل التكيف. ويزيد عدم توافر 

هذه اآلليات من احتامل أن تدفع الهزات األرس إىل الوصول إىل حالة الفقر املدقع، أو 

تبقيها يف حالة فقر مدقع أو تسهم يف توارث الفقر عرب األجيال.

إىل  املدقع  الفقر  من  يعانون  الذين  األشخاص  يتعرض  ما  غالًبا 
االجتامعي التهميش 

يتأثر الفقراء املدقعون بشدة باإلقصاء االجتامعي. وغالبًا ما تتجىل مظاهر اإلقصاء 

االجتامعي يف عدم املساواة يف الوصول إىل املوارد، وعدم املساواة يف املشاركة، والحرمان 

من الفرص. وهناك العديد من املظاهر التي تتضمن االختالف يف التحصيل العلمي 

والرعاية الصحية والتغذية والبنية التحتية وفرص العمل والتي تتميز بها العديد من 

املجموعات الريفية- السكان األصليون واملرأة الريفية والشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، 

وما إىل ذلك. وغالبًا ما تصاحب هذه االختالفات عدم الفاعلية يف املشاركة السياسية 

املدنية. والحياة 

الشعوب األصلية ومنظمة األغذية والزراعة

هناك أكرث من 370 مليون من الشعوب 
األصلية يف العامل يتحدثون أكرث من 000 4 

لغة ويعيشون يف 90 دولة. وعىل الرغم من أن 
الشعوب األصلية ميثلون 5 يف املائة من السكان، 
إال أنهم ميثلون 15 يف املائة من الفقراء. وبينام 

ال تشكل أرايض أجدادهم سوى 22 يف املائة من 
مساحة األرايض، فإنها تستضيف 80 يف املائة من 

التنوع البيولوجي لكوكب األرض.

ويف عام 2007، اعتمدت الجمعية العامة إعالن 
األمم املتحدة لحقوق الشعوب األصلية. ودعت 

منظمة األغذية والزراعة، إىل جانب منظامت 
األمم املتحدة األخرى، مجموعة من الشعوب 

األصلية من املناطق االجتامعية والثقافية 
السبع يف عام 2010 لصياغة سياسة الفاو  

بشأن الشعوب األصلية. وتعزز هذه السياسة 
من أهمية املوافقة الحرة املسبقة املستنرية 

األصلية. للشعوب 

ومنذ عام 2010، تعمل جامعة العمل املشرتكة 

بني اإلدارات املعنية بالشعوب األصلية التابعة 

ملنظمة األغذية والزراعة يف جميع أنحاء العامل 

عىل قضايا الشعوب األصلية، مام أدى إىل إصدار 

املنظمة أكرث من 70 منشوًرا عن الشعوب 

األصلية يف العقد املايض.

وعالوة عىل ذلك، دعت الفاو يف عام 2015  

مجموعة أخرى من ممثيل الشعوب األصلية 

لصياغة خطة عمل مشرتكة تقوم عىل سبع ركائز 

عمل. ويؤكد قادة الشعوب األصلية من جديد 

عىل أهمية النظم الغذائية للشعوب األصلية 

واملوافقة الحرة املستنرية. واتفقت الفاو يف الرأي 

مع منظامت األمم املتحدة الرئيسية والجهات 

املانحة، مثل الصندوق األخرض للمناخ ومرفق 

البيئة العاملية، من خالل دمج املوافقة الحرة 

املستنرية يف ضامنات الفاو ودورة املرشوع.
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الفقر من  للحد  القطاعات  متعدد  نهج 

سياق جدول أعامل التنمية املستدامة، تشجع منظمة األغذية والزراعة يف 
اتباع نهج يعالج املفاضالت املحتملة التي تنشأ عندما تواجه يف وقت واحد 

تحديات الحد من الفقر واألغذية والزراعة املستدامة )استجابة لتغري املناخ 

عىل سبيل املثال( والهجرة. ويؤكد ذلك عىل العالقات املتبادلة بني األهداف اإلمنائية 

املختلفة إىل جانب التأكيد عىل عدم وجود مناهج واسرتاتيجيات برنامجية يف مختلف 

القطاعات.

وتساعد منظمة األغذية والزراعة الحكومات يف تصميم سياسات وبرامج متعددة 

القطاعات تعزز اإلدماج االقتصادي لفقراء الريف - مبن فيهم القطاعات األكرث فقرًا- 

من خالل التحول الزراعي والريفي. ويتحقق ذلك من خالل الجمع بني مجموعة متثل 

الحد األدىن من االستثامرات يف كل من السياسات االجتامعية واإلنتاجية التي تصل إىل 

الفقراء، مع تشجيع مشاركة الجهات الفاعلة املحلية وتعزيز قدرات الحكومات املحلية 

واملنظامت الريفية عىل الحد من الفقر يف الريف.

البلدان يف وضع وتنفيذ مناهج  املساعدة إىل  تقدم منظمة األغذية والزراعة 

للخروج من  متعددة  وتشمل خيارات ملسارات  النطاق  عريضة  القطاعات  متعددة 

الفقر  بالحد من  تتعلق  للتغيري  نظرية  إىل وضع  الحاجة  التأكيد عىل  مثل:  الفقر 

الريفية،  املناطق  املستضعفة يف  الفئات  إىل جميع  للوصول  البلدان  قدرات  وتعزيز 

الريفيات والشعوب األصلية والشباب  مبا يف ذلك األشخاص األكرث فقًرا والنساء 

باإلضافة إىل صغار املنتجني  ودراسة الروابط األوسع نطاقًا بني الحد من الفقر 

املستدامة. والتنمية 

األرسية الزراعة  تعزيز 

املالكني واملزارعني معظم  الريف هم من صغار  فقراء 
الزراعة يف الغذاء  األرسيني الذين يعتمدون عىل 

وكسب الدخل. وإنهم ينتجون حوايل 80 يف املائة من قيمة 
الغذاء يف العامل، ولكن من املفارقات أنهم غالبًا ما يكونون فقراء وغري آمنني من 

الغذاء. حيث 

عىل الرغم من ذلك، ميتلك املزارعون األرسيون القدرة عىل لعب دور رئييس يف 

إنشاء أنظمة غذائية مستدامة. ونظرًا لطبيعتها متعددة األبعاد، تلعب الزراعة األرسية 

دوًرا رئيسيًا يف املساهمة يف األمن الغذايئ والتغذية، وإدارة املوارد الطبيعية، وضامن 

متاسك املجتمعات الريفية والحفاظ عىل الرتاث الثقايف.

ويوفر املزارعون األرسيون أنظمة غذائية صحية ومتنوعة ومناسبة ثقافيًا. وهم 

يُعدون كبار املستثمرين يف القطاع الزراعي وأساس الهياكل التجارية واالقتصادية يف 

املناطق الريفية. إنهم يخلقون فرص العمل داخل وخارج املزرعة، ويساهمون بشكل كبري 

يف النمو الداخيل لالقتصاد الريفي.

املزارعون األرسيون هم مفتاح الحد من 
الفقر يف املناطق الريفية

الزراعة األرسية أمر حيوي لالقتصاديات املحلية

ملاذا تعترب الزراعة األرسية مهمة؟ 

الزراعة األرسية هي مفتاح اإلنتاج الزراعي املستدام

يتم تشغيل أكرث من 90 يف 
املائة من املزارع من قبل 
فرد أو أرسة وتعتمد يف 

املقام األول عىل عمل األرسة

متثل الزراعة األرسية
فرصة لتعزيز 

االقتصادات املحلية

عند الجمع بينها وبني 
سياسات محددة

تهدف إىل تحقيق الحامية 
االجتامعية

ورفاهية املجتمعات

تأيت أكرب حصة من
االستثامر يف مجال الزراعة

من املزارعني

تشغل املزارع األرسية  
حوايل 70 إىل 80 يف املائة 

من األرايض الزراعية

تنتج املزارع العائلية 
حوايل 80 يف املائة 
من األغذية يف العامل

بسبب تنوع األغذية 
التي ينتجونها، يساهم 

املزارعون األرسيون بقوة 
يف األمن الغذايئ

الزراعة مسؤولة عن 70 يف املائة 
من عمليات تراجع املياه العذبة 

يف جميع أنحاء العامل

تحافظ الزراعة
عىل

التنوع البيولوجي

تنتج الزراعة
 خدمات النظام اإليكولوجي

ذات القيمة

املصدر: منظمة األغذية والزراعة. 2017. العمل االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة من أجل الحد من الفقر الريفي.
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8.2 الفصل 
األسرية الزراعة  وتعزيز  الريف  يف  الفقر  حماربة 



السنة الدولية للزراعة األرسية 2014 
وعقد الزراعة األرسية

عملت الفاو، عىل مدار األعوام املاضية، مع 
الحكومات والجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة 
لوضع الزراعة األرسية يف صميم النقاش الدويل 
حول الزراعة واألمن الغذايئ. إن السنة الدولية 

للزراعة األرسية 2014، التي تقودها الفاو، 
أعادت موضع الزراعة األرسية لتكون يف صميم 

السياسات الزراعية والبيئية واالجتامعية يف 
جداول األعامل الوطنية والدولية. وحّفزت السنة 
الدولية للزراعة األرسية إجراء حوار سيايس قوي 
بني الدول األعضاء يف املنظمة البالغ عددها 197 
دولة، وشاركت فيه جميع الجهات الفاعلة ذات 

الصلة مام أسفر عن سياسات وبرامج وأنشطة 
وترتيبات مؤسسية وطنية وإقليمية تهدف إىل 

دعم الزراعة األرسية.

ولقد تم إدراج الزراعة األرسية يف املتابعة الخاصة 
بتحدي القضاء عىل الجوع الذي أطلقه األمني 
العام لألمم املتحدة يف عام 2012 ويف التحضري 

لخطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 2015. 
وتُقر أهداف التنمية املستدامة بالدور الرئييس 

الذي تلعبه الزراعة األرسية من خالل العديد من 
األهداف والغايات املختلفة التي تشكل مجموعة 

متكاملة وغري قابلة للتجزئة من األولويات 
العاملية التي تؤكد عىل أهميتها املركزية باعتبارها 
جهات فاعلة رئيسية يف خطة التنمية لعام 2030، 

وتدعو إىل اتخاذ إجراءات لتعزيزها.

وميثل برنامج املعارف بشأن الزراعة األرسية 
أكرب مجموعة رقمية يف العامل من املواد املتعلقة 

بالزراعة األرسية، والتي تعد واحدة من أهم 
املوروثات يف السنة الدولية للزراعة األرسية 2014. 

ويوفر الربنامج نقطة وصول واحدة للمعلومات 
املتعلقة بالزراعة األرسية ملساعدة صانعي 

السياسات وأصحاب املصلحة اآلخرين من خالل 
تيسري مناقشة السياسات وتصميم السياسات 
واتخاذ القرارات فيام يتعلق بالزراعة األرسية.

ملا  ونتيجة  الدولية  السنة  إنجازات  إىل  وبالنظر 

األرسية  للزراعة  الدولية  السنة  تبعها من حملة 

10+، يف 20 ديسمرب/كانون األول 2017، 

املتحدة، يف  لألمم  العامة  الجمعية  أعلنت 

املتحدة  األمم  عقد  والسبعني،  الثانية  دورتها 

ليكون مبثابة  للزراعة األرسية )2028-2019( 

واستثامرات  سياسات  لوضع  للبلدان  إطار 

الزراعة األرسية من منظور كيل،  عامة لدعم 

مبا يف ذلك القضاء عىل الفقر يف الريف بجميع 

إمكاناتها  إطالق  وأبعاده، عن طريق  أشكاله 

أهداف  تحقيق  يف  للمساهمة  التحويلية 

املستدامة. التنمية 

وتم مطالبة منظمة األغذية والزراعة والصندوق 

الدويل للتنمية الزراعية باإلرشاف عىل تنفيذ 

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

ويساهم عقد األمم املتحدة للزراعة األرسية 

يف أنظمة غذائية صحية ومستدامة حيث أنه 

يحفز عىل االلتزام ويعبئ اإلجراءات العاملية 

من أجل تحقيق التنمية املستدامة عرب أبعادها 

الثالثة - االقتصادية واالجتامعية والبيئية - 

بطريقة متوازنة ومتكاملة ويعزز اإلجراءات 

املتكاملة التي تدعمها سياسات متسقة 

ومتعددة القطاعات تعالج األبعاد البيئية 

واالقتصادية واالجتامعية للتنمية الريفية، مع 

تركيز االهتامم عىل الناس وسبل عيشهم.

ويركز عقد األمم املتحدة للزراعة األرسية عىل 

متكني املزارعني األرسيني باعتبارهم محركًا رئيسيًا 

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة بشكل 

كامل، مع الرتكيز بشكل خاص عىل االبتكار 

وتبادل املعارف وبناء القدرات والوصول إىل 

التكنولوجيا ونقلها كأساس لصياغة إجراءات 

واسرتاتيجيات فعالة لتحقيق أهداف خطة 

التنمية املستدامة لعام 2030.

الريفية  املعيشة  ويحسنون سبل  واالقتصادي  االجتامعي  اإلدماج  يعززون  إنهم 

الحرضية  املناطق  تربط  للسوق  مبتكرة  ويضعون حلوالً  شاملة  ويقدمون خدمات 

األغذية والزراعة، مام يضمن تجدد  البيولوجي يف مجال  التنوع  إنهم حامة  والريفية. 

التآزر بني املحاصيل واملاشية واألشجار من أجل توفري  الطبيعية مع زيادة  املوارد 

للتغذية. ومراعية  الصمود  وقادرة عىل  وغذائية ومستدامة  زراعية  نظم 

املحلية  املعارف  وينقلون  واملستقبل  والحارض  املايض  بني  يربطون  وهم 

العدالة  ويعززون  االجتامعية  والقيم  الثقايف  والرتاث  والهوية  والتقليدية 

املالكني  صغار  دعم  يُعد  أعاله،  املذكورة  لألسباب  املجتمع.  ورفاهية  االجتامعية 

االقتصادية  االستدامة  يف  واحد  وقت  يف  للمساهمة  أساسيًا  أمًرا  األرسيني  واملزارعني 

االقتصادات  وتعزيز  الريفية  واملناطق  للزراعة  والثقافية  واالجتامعية  والبيئية 

تلعب  ليك  ذلك،  ومع  والجوع.  الفقر  من  خال  عامل  نحو  التقدم  وترسيع  املحلية 

إىل  تحتاج  فإنها  مستدامة،  غذائية  نظم  إنشاء  يف  رئيسيًا  دوًرا  األرسية  الزراعة 

للتحديات  وتتصدى  واقعة  حقيقة  إىل  إمكاناتها  كل  تحول  مواتية  سياسات  بيئة 

للتصدي  األبعاد  متعدد  نهج  خالل  من  الفاو  تعمل  السبب  ولهذا  الحالية. 

ولزيادة  اليومية  حياتهم  يف  الفقراء  األرسيون  املزارعون  يواجهها  التي  للتحديات 

إمكانات  وإظهار  الريف  يف  الفقر  من  الحد  بهدف  الدخل  كسب  عىل  قدرتهم 

املستدامة. التنمية  أهداف  تحقيق  نحو  األرسيني  املزارعني 

سياسات  لصياغة  الرئيسية  والوزارات  الحكومات  مع  الفاو  وتعمل 

صغار  وتستهدف  الفقراء،  لصالح  تعمل  الفقر  من  للحد  وبرامج  واسرتاتيجيات 

املوارد  إىل  وصولهم  وزيادة  متكينهم  عىل  وتشجع  األرسيني،  واملزارعني  املالك 

يف  البلدان  املنظمة  تدعم  كام  للفقراء.  املراعية  واألسواق  والتقنيات  والخدمات 

املزارعني  ودخل  غلة  من  تزيد  الريفية  والتنمية  للزراعة  استثامرية  خطط  تصميم 

وتخفيض  مستدامة،  زراعية  مامرسات  تبني  يف  تساعدهم  بينام  الفقراء،  األرسيني 

املزارعني  مع  أيًضا  املنظمة  تعمل  وأخريًا،  املناخ.  تغري  مع  والتكيف  اإلنتاج  تكاليف 

القرار  صنع  عمليات  ويف  السياسات  بشأن  الحوار  يف  مشاركتهم  لدعم  األرسيني 

املوارد  إىل  وصولهم  لتحسني  القدرات  تنمية  وتدعم  عيشهم،  سبل  عىل  تؤثر  التي 

املهارات  خالل  من  االقتصادية  والفرص  والتكنولوجيات  واألسواق  والخدمات 

املشاريع. بإقامة  واملتعلقة  والتنظيمية  الزراعية 

املهمشة املجتمعات  متكني 

ميكن من  رسمية،  مجموعات  يف  صفوفهم  توحيد  خالل 
وكذلك  األرسيني،  واملزارعني  الصغرية  الحيازات  ألصحاب 
مشرتك،  بشكل  املوارد  إىل  الوصول  الذاتية،  الجهود  مجموعات 

يف  املنتجني  منظامت  وتسهم  الفقر.  من  والخروج  الصغرية  املرشوعات  وإنشاء 

الريف  سكان  تنظيم  ويؤدي  الحجم.  وفورات  خالل  من  الغذاء  إنتاج  زيادة 

العمل  خالل  من  الطويل  املدى  عىل  الفقر  من  الحد  فرص  زيادة  إىل  الفقراء 

التحديات والفرص اليت تواجه منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( يف عامل شامل138
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تحسني  الريف  يف  للفقراء  وميكن  املنتجني.  وشبكات  ومنظامت  والتعاونيات  الجامعي 

القرار  صنع  عمليات  يف  واملشاركة  األسواق  إىل  الوصول  خالل  من  التفاوضية  قدرتهم 

الوطنية. السياسات  صياغة  عىل  والتأثري 

وتشجع منظمة األغذية والزراعة التبادالت بني املزارعني بني صغار املنتجني 

واملجتمعات املحلية وتعزز املعلومات املتعلقة باملامرسات الزراعية املستدامة - وتضع 

سكان الريف يف »مقعد السائق«. ويؤدي االستثامر يف مجال الزراعة واألنشطة الريفية 

خارج املزرعة ذات الصلة إىل تعزيز النمو االقتصادي الشامل. وتشري األدلة يف مختلف 

أنحاء البالد إىل أن منو اإلنتاج الزراعي أكرث فاعلية بنسبة ترتاوح بني ثالثة وخمسة أضعاف 

يف الحد من الفقر مقارنة بالنمو يف القطاعات الصناعية والخدمية. وميكن أن يؤدي توسيع 

دائرة الوصول إىل األسواق إىل زيادة اإلنتاجية وزيادة الطلب عىل املنتجات - وبالتايل زيادة 

اإلنتاج وتعزيز وفورات الحجم.

وتشجع منظمة األغذية والزراعة عىل ضخ االستثامرات يف مجال الزراعة وتدعم 

تصميم االسرتاتيجيات والربامج اإلمنائية التي تهدف إىل تحقيق مصلحة الفقراء وتعالج 

القيود الهيكلية التي تواجهها األرس الفقرية يف املناطق الريفية. ويشمل ذلك الوصول إىل 

املوارد الطبيعية والسيطرة عليها وإدارتها املستدامة باإلضافة إىل الوصول إىل الخدمات 

االستشارية واإلرشادية الريفية واألسواق واألساليب التكنولوجية والتمويل الشامل ال سيام 

الريفيني. للنساء والشباب  بالنسبة 

 تعزيز االستثامرات من أجل خلق فرص 
عمل يف الريف

الزراعة عنرصًا أساسًيا يف التحول الهيكيل. ومع ذلك، يفقد متثل 
القطاع جاذبيته يف العديد من البلدان النامية بوصفه محركًا 
للنمو وال زالت االستثامرات غري كافية، ال سيام يف تلك البلدان 
التي يعمل فيها جزء كبري من السكان يف مجال الزراعة. يعمل أكرث من 38 يف املائة 

من العاملة يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف مجال الزراعة، مام يجعل قطاع 

اإلنتاج الزراعي والقطاعات املرتبطة به مصدًرا محتماًل لخلق فرص العمل، ال سيام 

بالنسبة للفقراء. وتشجع منظمة األغذية والزراعة عىل التوصل لفهم أوسع للقطاع 

الزراعي، مام يعزز تنمية القطاعات األخرى املرتبطة بنظام الغذاء بأكمله. ونظرًا ألن 

الفقراء ومن يعانون من فقر مدقع يف الريف يعملون أيًضا يف أنشطة غري زراعية 

أخرى متنوعة، ويشاركون يف أنشطة العمل بأجر والعمل لحسابهم الخاص، فإن 

الوظائف غري الزراعية تسمح لهم بإدارة املخاطر بشكل أفضل وتسمح لهم بالتغلب 

عىل إخفاقات السوق.

يف املناطق الريفية، متنع معدالت البطالة املرتفعة )والبطالة املقنعة( األرس 

الفقرية من تنويع دخلها والخروج من الفقر بطريقة مستدامة. وتتخلف املناطق 

غواتيماال
كجزء من مرشوع منظمة 
األغذية والزراعة بعنوان 
"تعزيز برنامج التغذية 

املدرسية يف إطار مبادرة 
تحرير أمريكا الالتينية 

والبحر الكاريبي من 
الجوع 2025"، يتم 
إعداد األغذية التي 

يتناولها الطالب يف هذه 
املدرسة القريبة من لوس 
فادوس من قبل األمهات 

املتطوعات الاليت تم 
تدريبهن عىل مواضيع 

مختلفة، من بينها 
التغذية ومعالجة األغذية 

وإعدادها واملامرسات 
الصحية الجيدة.
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الريفية عن املناطق الحرضية من حيث االستثامرات 

العامة األساسية يف البنية التحتية والخدمات التي متثل 

أمرًا رضوريًا لجذب مزيد من االستثامرات التي ميكن أن 

تخلق فرص العمل وتزيد من النمو. باإلضافة إىل ضعف 

فرص الحصول عىل االئتامن واألسواق واملوارد اإلنتاجية، 

غالبًا ما تكون البطالة نتيجة ملحدودية الوصول إىل التعليم 

ومهارات تنظيم املرشوعات ومهارات العمل، وكل ذلك يقلل 

من قدرة الفقراء عىل العمل وكسب الدخل. وتثري هذه 

التوجهات القلق حيث سيدخل مليار شاب إضايف إىل سوق 

العمل يف العقد القادم وستكون هناك حاجة إىل خلق 600 

مليون وظيفة جديدة خالل الـ 15 سنة القادمة للحفاظ عىل 

معدالت التوظيف الحالية. وسيؤدي ارتفاع عدد السكان إىل 

املزيد من املنافسة الشديدة عىل املوارد الشحيحة وفرص العمل 

التي ستزداد قلتها. ومن املحتمل أن يؤدي ذلك إىل إضعاف قدرة 

سكان الريف الهشة بالفعل عىل الخروج من الفقر، مام يسبب حدوث 

حالة من عدم االستقرار االجتامعي والسيايس واسع النطاق.

إن توسيع نطاق االستثامرات الشاملة للوصول إىل الفقراء والفقراء املدقعني 

يف الريف، والشباب والنساء يف الريف، ال سيام أولئك الذين يعيشون يف املناطق 

النائية، يتطلب اسرتاتيجيات تكيف ميكنها التغلب عىل العقبات، مبا يف ذلك انخفاض 

املهارات، ونقص األصول ونقص الوصول إىل الخدمات األساسية، فضاًل عن العوامل 

الثقافية والسلوكية األخرى. وباإلضافة إىل تحقيق دخل أسايس من خالل برامج 

الحامية االجتامعية، ينبغي أن تبني االستثامرات املنارصة للفقراء بناًء عىل أصول الناس 

ومهاراتهم، وتعزيز قدراتهم واسرتاتيجيات بقاءهم عىل قيد الحياة، مع خلق فرص 

جديدة لتوليد الدخل.

لتمكني  االجتامعية  الحامية  عىل   االعتامد 
االقتصادي اإلدماج 

االجتامعية ال  الحامية  عىل  العامل  من سكان  املائة  يف   73 حوايل  يحصل 
أكرث  –فهناك  أسوأ  األرقام  تكون  الدخل،  املنخفضة  البلدان  ففي  الكافية. 

أو  تأمني  أو  اجتامعية  أي حامية  تشملهم  السكان ال  املائة من  80 يف  من 

غري  األشخاص هم عامل  وغالبية هؤالء  العمل(،  برامج  )مثل  األدوات  من  غريها 

املائة من  20 يف  أقل من  الواقع، يحصل  الزراعة. ويف  رسميني، ال سيام يف مجال 

وملكية  استخدام  تحسن  التي  األساسية  االجتامعية  الحامية  عىل  الزراعيني  العامل 

مستوى  عىل  ذلك(  إىل  وما  واملاشية،  الحديثة،  املدخالت  )مثل  اإلنتاجية  االستثامرات 

االجتامعية  الحامية  وتوسيع  تطوير  ويلعب  اإلنتاج.  زيادة  إىل  يؤدي  مام  األرسة، 

الريفية  املناطق  يف  الكافية 

دوًرا حاساًم يف مساعدة األرس 

والصدمات،  املخاطر  إدارة  عىل 

الزراعي  لإلنتاج  أسايس  أمر  وهو 

نطاق  عىل  الريفية  العيش  وسبل 

عملية  يسهل  أنه  كام  أوسع. 

الحد  ويوفر  االقتصادي،  التحول 

األكرث  لألشخاص  الدخل  من  األدىن 

إىل  االنتقال  عىل  ويساعدهم  فقرا 

طريق  عن  للدخل  مدرة  وفرص  وظائف 

من   - واالئتامنية  التأمينية  القيود  تخفيف 

أو  األصول  وتحويل  النقدية  التحويالت  خالل 

املثال. سبيل  عىل  املستهدفة  اإلعانات 

الناس،  تدرك منظمة األغذية والزراعة أن لدى جميع 

الهروب من  الفقراء املدقعني، قدرة فطرية ورغبة يف  مبن فيهم 

إىل  االجتامعية،  السياسات  إىل  باإلضافة  يحتاجون،  فإنهم  وبالتايل،  الفقر. 

االستثامرات  من  الفقراء  استبعاد  يتم  ما  وغالبًا  لتحسني حياتهم.  اقتصادية  فرص 

السياسات والتنسيق  اتساق  الزراعة. إن االفتقار إىل  االقتصادية، مبا يف ذلك مجال 

الزراعية والغذائية والبيئية  املساعدة  الفصل بني تدخالت  الوزارات يؤدي إىل  بني 

الحاجة  الفجوات  هذه  وتربز  الواسعة.  االقتصادية  التنمية  واسرتاتيجيات  واالجتامعية 

اسرتاتيجيات  مع  أفضل  بشكل  والبيئية  والغذائية  الزراعية  السياسات  توضيح  إىل 

العمل. وتعزيز  االجتامعية  الحامية 

 Cash Plus ويجمع النهج الذي تروج له منظمة األغذية والزراعة يف برامج 

اإلنتاجية،  واألصول  النقدية،  التحويالت  مثل  االجتامعية،  املساعدة  تدخالت  بني 

القدرات  لتعزيز  الرامية  اإلرشادية  والخدمات  الفني  التدريب  أو  واملدخالت 

الريفية، بوصف ذلك خطوة  املناطق  املدقع يف  الفقر  التي تعاين من  املعيشية لألرس 

االقتصادي. وغالبًا  لإلدماج  اسرتاتيجية ذات مدى متوسط  تطبيق  نحو  رئيسية  أوىل 

يعانون  الذين  األشخاص  أن  املرتابطة حقيقة  اإلنتاجية غري  التدخالت  تتجاهل  ما 

أساسية  عقبات  ويواجهون  منخفضة  تعليمية  مستويات  ميتلكون  املدقع  الفقر  من 

أو مستدامة  إنتاجية  أكرث  االنتقال نحو مامرسات  أو  تكنولوجيات جديدة  تبني  يف 

Cash Plus، من خالل دمجها يف اسرتاتيجيات اإلدماج  أو كليهام. وميكن لربامج 

الحواجز. كام تدعم منظمة  الالزم لكرس هذه  الدعم  االقتصادي األوسع نطاقا، توفري 

الذي يشدد عىل  االقتصادي  اإلدماج  لتحقيق  الرامية  االستثامرات  والزراعة  األغذية 

متكني األشخاص الذين يعانون من فقر مدقع يف الريف وتضع مناهج مالمئة، وال 

املدقع  الفقر  يعانون من  الذين  األصلية  والشعوب  والشباب  النساء  لدعم  سيام 

تعزيز  الالجئني واملرشدين داخليا(. وسيكون  واملعاقني واملهاجرين )مبا يف ذلك 
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CHAPTER 1.8

COMBATTING RURAL POVERTY

من  يعانون  الذين  األشخاص  ومجتمعات  املحلية  واملجتمعات  االجتامعية  املؤسسات 

املتعلق بحقوقهم يف  الجامعي  العمل  أساسيًا يف تطوير  الريف عنرًصا  فقر مدقع يف 

واألسواق. الربامج  إىل  والوصول  واالجتامعية  االقتصادية  السياسات 

الريفية والتنمية  الهجرة 
متنامية عاملية  حقيقة 

البحث  األشخاص  ملاليني  تتيح  وهي  االزدياد،  يف  آخذة  عاملية  حقيقة  هي  الهجرة 

أو  ما  بلد  داخل  إما  األشخاص،  الهجرة هي حركة  فإن  باختصار،  فرص جديدة.  عن 

واملدة  الدوافع،  عن  النظر  بغض  الحركة،  أنواع  جميع  وتشمل  الدولية.  الحدود  عرب 

االقتصاديني  املهاجرين  »هجرة«  كلمة  وتشمل  قرسية(.  أو  )اختيارية  الطبيعة  أو 

والعائدين  اللجوء  وطالبي  والالجئني  داخليا  واملرشدين  املنكوبني  واملهاجرين 

إىل  يسعون  الذين  األشخاص  مثل   - أخرى  ألغراض  يتنقلون  الذين  واألشخاص 

غالبا  ولكنها  للهجرة  كثرية  أسباب  هناك  األرسة.  شمل  مل  أو  التعليم  عىل  الحصول 

وفرص  العمل  فرص  ونقص  الريف،  يف  الغذايئ  األمن  وانعدام  الفقر  تشمل  ما 

الحامية  سبل  إىل  املحدود  )والوصول  االجتامعية  املساواة  وعدم  الدخل،  توليد 

وسوء  البيئي،  التدهور  بسبب  الطبيعية  املوارد  واستنفاد  املناخ  وتغري  االجتامعية( 

 87 النزاع، يف املتوسط ال يفر  أنه يف حاالت  اإلدارة والرصاعات. وتجدر اإلشارة إىل 

عىل  املرتتبة  واآلثار  الدوافع  ترتبط  لذلك،  منازلهم.  من  املترضرين  من  املائة  يف 

مكافحة  يف  املتمثلة  والزراعة  األغذية  منظمة  بأهداف  وثيًقا  ارتباطًا  الريفية  الهجرة 

االستخدام  وتشجيع  الريف  يف  الفقر  من  والحد  الغذايئ  األمن  وتحقيق  الجوع 

من  الحد  يف  فريًدا  دوًرا  تلعب  املنظمة  أن  والواقع  الطبيعية.  للموارد  املستدام 

قادرة  عيش  وسبل  أفضل  ظروف  تهيئة  دعم  يف  خربتها  إىل  نظًرا  الريفية،  الهجرة 

األغذية  منظمة  التزمت  رشكائها،  مع  وبالتعاون  الرعوية.  املناطق  يف  الصمود  عىل 

يقدمها  التي  املساهامت  بتعزيز  يتعلق  الذي  عملها  نطاق  توسيع  مبواصلة  والزراعة 

الغذايئ  األمن  وتحقيق  الفقر  من  الحد  يف  داخليًا  واملرشدون  والالجئون  املهاجرون 

الصمود. عىل  الريفية  املعيشية  األرس  قدرة  وكذلك  والتغذية، 

الفقر من  والحد  الهجرة 
لتنويع  أساسية  اسرتاتيجية  الهجرة  وثيق. ويف حني متثل  بشكل  والفقر  الهجرة  ترتبط 

أن  للهجرة  للجميع. وميكن  متاًحا  بدياًل  ليست  فإنها  الفقرية،  العيش لألرس  سبل 

املالية ونقل املعرفة واملهارات. كام ميكن أن  التحويالت  الفقرية من خالل  تفيد األرس 

الطويل من خالل  للفئات املحرومة، خاصة عىل املدى  الحراك االجتامعي  تسهم يف 

ل  نيبا
قرية ناراباين بالقرب 

من ساندهيكاركا. 
تجتمع املزارعات وأفراد 
املجموعات التي ترعاها 
منظمة األغذية والزراعة 

ملناقشة ومقارنة نتائج 
أعاملهن بعد تجربة 

مامرسات زراعية جديدة.
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للتحويالت  القصري، ميكن  التعليم. وعىل املدى  املال وضخ االستثامرات يف مجال  تراكم رأس 

للصدمات، كام  أفضل  الخسائر واالستجابة بشكل  والتغلب عىل  املخاطر  تنويع  أن تسهم يف 

املناخ. البيئي وتغري  التغري  متزايد يف سياق  يتضح بشكل 

من ناحية أخرى، ميكن للهجرة أن تزيد من عدم املساواة وإقصاء األشخاص الذين يعانون 

من الفقر املدقع. ونظرًا ألن األشخاص الذين يعانون من الفقر املدقع هم األقل عرضة للهجرة 

إىل الخارج، فقد يصبح هؤالء الذين يعيشون يف أرس غري مهاجرة أكرث تهميًشا. وحتى بني األرس 

املهاجرة، قد تكون هناك آثار معززة لإلقصاء االجتامعي نظرًا لظروف ما قبل الهجرة،ألن التأثري 

اإليجايب للتحويالت عىل األرس الفقرية محدود مقارنة باألرس األكرث ثراًء. وقد يواجه من يتعرضون 

للهجرة القرسية حاالت من اإلقصاء االجتامعي والحرمان تدفعهم إىل الفقر رغم أن ذلك مل يكن 

حالهم قبل الهجرة. فالهجرة للحصول عىل وظائف موسمية منخفضة األجر عىل سبيل املثال، تقلل 

من مساعدة املهاجر عىل الخروج من الفقر بل قد تزيد من خطر زيادة نسبة الفقر.

وستظل الهجرة الريفية عنرًصا أساسيًا يف التنمية االقتصادية واالجتامعية، ولكن من الرضوري 

لتحقيق عملية تنمية ناجحة أن يتم القيام بتصميم سياسات واضحة ومتامسكة ميكن أن تعود 

بالنفع عىل املهاجرين ومناطقهم األصلية واملناطق التي يقصدونها. وميكن أن تؤثر االستثامرات 

عىل قرارات األشخاص املتعلقة مبا إذا كان يجب أن يهاجروا أم ال، وميكن للسياسات العامة أن تزيد 

من اآلثار اإليجابية للهجرة إىل أقىص حد مع تقليل آثارها السلبية. وقد ركزت طبعة 2018 من 

تقرير منظمة األغذية والزراعة السنوي عن حالة األغذية والزراعة )SOFA( عىل الهجرة وتأثريها 

عىل الزراعة والتنمية الريفية. وقد حلل التقرير تدفقات الهجرة الداخلية والدولية عىل حد 

سواء وكيف ترتبط بعمليات التنمية االقتصادية والتغري الدميوغرايف والضغط الواقعة عىل املوارد 

الطبيعية. وبحث التقرير يف كيفية ارتباط تدفقات الهجرة الداخلية والدولية بالتنمية االقتصادية 

والتغري الدميوغرايف والضغوط الواقعة عىل املوارد الطبيعية. وقدم تحلياًل للعوامل املوجودة يف 

املناطق الريفية والتي تسهم يف اتخاذ قرارات الهجرة وأوىص بوضع سياسات واستثامرات مصممة 

خصيصا لجعل الهجرة تخدم الجميع.

يتم إرسال حوايل 40 يف املائة من احلواالت 
املالية الدولية إىل املناطق الريفية مما 
يشري إىل أن جزء كبري من املهاجرين 
الدوليني يأتون من املناطق الريفية.

متكني املرأة والشباب يف الريف 

املبادرات اإلقليمية التي تقوم بها منظمة األغذية والزراعة تؤثر 
مثل مبادرة الدعم املستمر للمرأة والشباب يف الريف تأثريًا 

إيجابًيا عىل نظم األغذية والزراعة يف جميع أنحاء العامل. 
وتعد النساء الريفيات مفتاح إنهاء الجوع والفقر املدقع يف جميع أنحاء العامل، وخاصة 

دول العامل النامي. وتشكل النساء 43 يف املائة من القوة العاملة الزراعية كمزارعات 

وعامالت يف املزارع والبساتني وبائعات يف األسواق ورائدات أعامل وقيادات مجتمعية، 

كام يلعنب دوًرا كبريًا يف إدارة املوارد الطبيعية مثل األرض واملياه.

ومع ذلك، ال تزال املرأة تحصل عىل  جزء ضئيل من األرض واالئتامن واملدخالت 

عليها  يحصل  التي  واملعلومات  الزراعي  والتدريب  واألسمدة(  املحسنة  البذور  )مثل 
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الجنسني  الفجوة بني  التي تم إدخالها، ال تزال  التحسينات  الرغم من  الرجال. وعىل 

يف األغذية والزراعة واسعة. وتوجد هذه الفجوة يف العديد من األصول واملدخالت 

املالية  والخدمات مبا يف ذلك األرض واملاشية والعاملة والتعليم واإلرشاد والخدمات 

املعيشة  وسبل  الغذايئ  باألمن  تتعلق  إضافية  قيوًدا  أيًضا  النساء  وتواجه  والتكنولوجيا. 

املثال،  سبيل  عىل  االجتامعي.  واإلقصاء  والتهميش  املستمر  التمييز  بسبب  الزراعية 

املرياث )مبا يف ذلك مرياث األرض واملمتلكات  املتعلقة بحقوق  العرفية  للقوانني  ميكن 

املراعي واملياه والغابات(، أن  العامة )مثل  الطبيعية  املوارد  والسكن(، والوصول إىل 

النساء عىل الحصول عىل حقوقهن األساسية يف هذه االستحقاقات أو  تحد من قدرة 

منها.  تجردهن 

قد تعاين النساء الريفيات الاليئ أصبحن أرامل أو منفصالت من التهميش 

االجتامعي ومن فقدان حقوق امللكية واألصول اإلنتاجية، مبا دفعهن هن وأطفالهن إىل 

دائرة الفقر والعوز. وباملثل، من املرجح أن تعيش األرس التي تعولوها نساء أرامل يف 

فقر مدقع، وتعاين من تدين القدرة عىل العمل، ومن أعباء العمل املرتفعة، واالفتقار 

إىل الوقت، ومحدودية الحراك. ويف بعض املجتمعات، تتعرض النساء املطلقات واألرامل 

إىل متييز اجتامعي والوصم بدرجة أعىل، مام مينعهن من الحصول عىل فرص اقتصادية 

أو االنضامم إىل الشبكات االجتامعية. كام ميكن أن تكون املعايري والعادات الجنسانية 

التمييزية، التي يضاعفها كلمة النساء غري املسموعة ومتثيلهن املحدود، وعوامل مثل 

العنف القائم عىل نوع الجنس والزواج القرسي، من الدوافع املهمة التي تتسبب يف 

الفقر املدقع.

وقد تبني أن متكني املرأة الريفية واالستثامر فيها يزيد من اإلنتاجية بشكل كبري، 

ويقلل من الجوع وسوء التغذية، ويحسن سبل عيش الجميع. لذلك، تساهم منظمة 

األغذية والزراعة يف الحد من عدم املساواة بني الجنسني من خالل عملها املتعلق بالقواعد 

واملعايري، والبيانات واملعلومات، وحوار السياسات، وتنمية القدرات، واملعرفة والتقنيات، 

والرشاكات، والدعوة واالتصال.

يعيش حوايل 1.2 مليار شخص ترتاوح أعامرهم بني 15 و 24 عاًما يف العامل اليوم 

ويوجد حوايل 88 يف املائة منهم يف الدول النامية. وعىل الرغم من أنه من املتوقع لهذا 

الرقم أن ينمو، إال أن فرص العمل املتاحة بالنسبة للشباب الريفي ال تزال محدودة 

وذات نوعية رديئة، خاصة بالنسبة ألولئك الذين يعيشون يف املناطق الريفية يف 

النامية. البلدان 

وتعالج منظمة األغذية والزراعة هذه القضية من خالل تعزيز فرص العمل املتاحة 

للشباب يف الريف، مع الرتكيز عىل اإلمكانات غري املستغلة للعاملة الزراعية وغري الزراعية 

يف القطاع الزراعي وداخل النظم الغذائية. ومنذ عام 2017، دعمت منظمة األغذية 

والزراعة حوايل 50 دولة يف جميع أنحاء األقاليم فيام يتعلق بالجوانب الخاصة بعاملة 

الشباب من خالل تطوير مناذج األعامل الزراعية ومناهج تنمية املهارات، مثل منهجية 

مدارس الشباب القروية لتعليم أساليب الزراعة والحياة امليدانية )JFFLS( التي تم 

تنفيذها يف أكرث من عرشة بلدان.

عالوة عىل ذلك، تساعد منظمة األغذية والزراعة يف تصميم وتنفيذ اسرتاتيجيات 

تستهدف شباب الريف بشكل أكرث فاعلية، وتعمل أيًضا عن كثب مع الحكومات إلدماج 

قضايا الشباب يف خطط االستثامر الزراعي الوطنية. ففي نيجرييا، عىل سبيل املثال، دعمت 

منظمة األغذية والزراعة تصميم خطة استثامر للربنامج الوطني لتوظيف الشباب يف مجال 

.)YEAP( الزراعة

وأخريًا، تتمتع منظمة األغذية والزراعة بسنوات من الخربة يف الرتويج للنهج القطري 

املتكامل، والذي يهدف إىل تغيري السياسات بشكل مستدام ويركز عىل تعزيز قدرات 

املؤسسات الوطنية املسؤولة عن الزراعة والعمل عىل خلق وظائف ريفية الئقة. ويستند 

النهج القطري املتكامل- الذي تم تنفيذه يف غواتيامال ومالوي والسنغال وجمهورية 

تنزانيا املتحدة وأوغندا - إىل مجموعة متكاملة من األدوات التي طورتها منظمة األغذية 

والزراعة. وهو يحشد العديد من الوظائف األساسية، مثل دعم السياسات والدعم 

املعياري، واملشورة الفنية وتنمية القدرات، وبناء الرشاكات، وتجريب النامذج املتكاملة 

لخلق فرص عمل للشباب يف الريف.

يتوافر املزيد من املعلومات يف املجموعة 2، الفصل 2-9: عدم إهامل أحد: املرأة 	�
الريفية والشباب كعوامل تغيري

واألزمات التهديدات  الصمود:  القدرة عىل  تعزيز 

الرصاع وتغري املناخ عملية الحد من الفقر أكرث تحديًا يجعل 
ويهدد بالقضاء عىل التقدم املحرز حتى اآلن. ينتج صغار 

املزارعني والرعاة والصيادون واملجتمعات التي تعتمد عىل الغابات 

أكرث من نصف اإلنتاج الزراعي العاملي لكنهم ما زالوا معرضني لخطر الرصاعات أو 

الكوارث التي تدمر أو تلحق الرضر باملحاصيل واملعدات واإلمدادات واملاشية والبذور 

واملحاصيل واألغذية املخزنة.

الفقراء املدقعني يف سياقات ضعيفة  59 يف املائة من  اليوم حوايل  ويعيش 

وهشة بسبب تغري املناخ والرصاعات، أو كليهام، ويعيش حوايل 56 يف املائة من 

الريفية. باإلضافة إىل ذلك، يحتاج حوايل 201 مليون  سكان الدول الهشة يف املناطق 

الحياة، حيث يوجد  134 دولة إىل املساعدات اإلنسانية لبقائهم عىل قيد  شخص يف 

واليمن. ووفًقا  السورية وتركيا  العربية  الجمهورية  خمسهم يف ثالث دول فقط هي: 

نازح عىل مستوى  68.5 مليون  أيضا  الالجئني،  كان هناك  العليا لشؤون  للمفوضية 

العامل يف عام 2018، أصبحوا اآلن جزًءا من األشخاص األكرث فقًرا نتيجة لفقدهم 

رزقهم. ومصادر  ألصولهم 

عيش  سبل  بناء  يف  البلدان  والزراعة  األغذية  منظمة  تدعم  السياق،  هذا  يف 

والصدمات  البيئة  بصدمات  التنبؤ  عىل  فقًرا  الناس  أشد  قدرة  وتعزيز  مرنة  ريفية 

منظمة  وتساعدهم  منها.  الحد  أو  استيعابها  أو  ومقاومتها  بالرصاعات  املرتبطة 

الريف  يف  املدقع  للفقر  واملتكررة  املحتملة  املخاطر  تحديد  عىل  والزراعة  األغذية 

143 منظمة األغذية والزراعة التحديات والفرص يف ظل عامل واحد

8.2 الفصل 
األسرية الزراعة  وتعزيز  الريف  يف  الفقر  حماربة 



باملناخ  املرتبطة  املخاطر  مواجهة  يف  الضعيفة  السكانية  املجموعات  تساعد  كام 

عىل  قدراتهم  بناء  وكذلك  الغذاء،  سالسل  وأزمات  والرصاعات  الطبيعية  والكوارث 

دمج  ييل:  ما  العمل  مجاالت  تشمل  املحيل.  واملجتمع  األرسة  مستوى  عىل  الصمود 

نظم  يف  الريف  يف  مدقع  فقر  يف  يعيشون  ملن  الضعف  مواطن  بعض  تقييامت 

لتعزيز  واالستجابة  للتأهب  مالمئة  تدابري  وصياغة  املبكر  والعمل  املبكر  اإلنذار 

إىل  املدقعني  الفقراء  وصول  وتعزيز  االستجابة  عىل  وقدرتهم  الصمود  عىل  قدرتهم 

للنزاعات  املراعي  التحليل  واستخدام  املخاطر  من  تحد  التي  واملامرسات  التقنيات 

الفقر  زيادة  إىل  تؤدي  والتي  االجتامعية،  للنزاعات  الجذرية  األسباب  ملعالجة 

إىل  الوصول  القدرة عىل  يف  باختالالت  ترتبط  ما  وغالبًا  املساواة،  وعدم  املدقع 

واملياه. األرض  مثل  الطبيعية،  املوارد 

يف الرشق األدىن وشامل أفريقيا، عىل سبيل املثال، تعمل منظمة األغذية والزراعة 

عىل الحد من انعدام األمن الغذايئ، وتحسني التغذية، وتعزيز قدرة سبل املعيشة 

الزراعية عىل الصمود عىل جميع املستويات. تُستخدم نظم معلومات اإلنذار املبكر 

التي تركز عىل منع اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود لدعم البلدان 

املتأثرة باألزمات، يف حني يتم دمج التثقيف الغذايئ والتدابري املراعية للمخاطر يف 

القرارات واالستثامرات املتعلقة بإنتاج األغذية.

توثر الظواهر املرتبطة بتغري املناخ، مثل الجفاف والفيضانات والعواصف الشديدة، 

أيًضا بشكل غري متناسب عىل املجتمعات الريفية التي تعيش يف فقر مدقع، والتي 

تعتمد بدرجة كبرية عىل الدخول الزراعية واملوارد الطبيعية لكسب عيشها. ويف الفرتة 

بني عامي 2003 و2013، أثرت نسبة 25 يف املائة من األرضار والخسائر الناجمة عن 

الكوارث ذات الصلة باملناخ يف البلدان النامية عىل قطاع الزراعة. وقد أصابت أكرث من 

80 يف املائة من األرضار والخسائر الناجمة عن الجفاف عىل قطاع الزراعة، مام أثر عىل 

إنتاج املاشية واملحاصيل. منذ عام 2012، يتم تهجري 22.5 مليون شخص يف املتوسط 

من منازلهم كل عام بسبب الكوارث املرتبطة باملناخ، ومعظمها فيضانات وعواصف 

)تشري أرقام النازحني إىل ما يعادل 000 62 شخص كل يوم(. ووفًقا للبنك الدويل، إذا مل 

يتم اتخاذ أي إجراء، فإن تغري املناخ قد يدفع 100 مليون شخص إضايف إىل دائرة الفقر 

املدقع بحلول عام 2030.

يعانون  الذين  الرامية إىل مساعدة  األغذية والزراعة اإلجراءات  تدعم منظمة 

من فقر مدقع يف الريف عىل فهم تأثري تغري املناخ عىل سبل عيشهم، وكذلك تأثري 

التي  العقبات  والزراعة رصاحة  األغذية  منظمة  ويعالج عمل  املناخ.  لتغري  االستجابة 

املعيشية وفًقا  تنويع مامرساتهم  أو  التكيف  الريف يف  املدقعون يف  الفقراء  تواجه 

التوقف عن  الذين يحتاجون إىل  املناخ، وخلق مصادر عمل بديلة ألولئك  لتغري 

ميانمار
أدى مرشوع "تعزيز 

التغذية واألمن الغذايئ 
من خالل تطوير منتجات 
األلبان ألصحاب الحيازات 
الصغرية وتعزيز الروابط 

مع برامج الحليب 
املدرسية الريفية املحلية" 
إىل زيادة إنتاجية األلبان 

يف بنغالديش وميامنار 
وتايلند.
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التوازن  لتحقيق  الرامية  اإلجراءات  ودعم  للخطر،  املعرضة  الطبيعية  املوارد  استخدام 

الدخل. وتدرك منظمة  لتوليد  املوارد بشكل مستدام  استخدام  البيئة وضامن  بني حامية 

والجانب  املتلقي  الجانب  تقع عىل  والضعيفة  الفقرية  املجتمعات  أن  والزراعة  األغذية 

املناخ. تغري  مع  للتكيف  املرسل 

التي  البلدان  أفريقيا )تلك  الجافة يف  بلدان األرايض  املثال، يتعني عىل  فعىل سبيل 

الطوارئ  بالصدمات والتهديدات وحاالت  تتنبأ بشكل أفضل  أن  املياه(  تعاين من ندرة 

العيش  تهدد سبل  التي  الكوارث  أعقاب وقوع  لها قبل وأثناء ويف  وتخففها وتستجيب 

قادرة عىل  بناء مجتمعات ومؤسسات  والزراعة يف  األغذية  الزراعية. وتساعد منظمة 

املؤسسية  القدرات  تعزيز  إىل  باإلضافة  والتعايف برسعة.  واالستيعاب  املنع  الصمود ميكنها 

املبكر  اإلنذار  أنظمة  للحد من املخاطر وإدارة األزمات، تدعم منظمة األغذية والزراعة 

القدرة عىل مواجهة  لزيادة  الضعف  الحد من  تدابري  املخاطر، وتطبيق  وإدارة معلومات 

املستقبلية. الصدمات 

يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يعيش ثلث السكان يف مناطق معرضة 

بدرجة كبرية لتواتر متزايد لوقوع الكوارث والظواهر املناخية القاسية. وتعمل منظمة األغذية 

والزراعة مع بلدان املنطقة عىل تصميم سياسات زراعية بيئية تدعم وضع إدارة املخاطر 

وتعزيز مراقبة اآلفات الزراعية واألمراض ومخاطر املناخ وتستثمر يف تدابري الحد من ضعف 

املزارعني األرسيني.

للحدود العابرة  الحيوانية  واألمراض  اآلفات  مكافحة 

أن تتسبب األمراض الحيوانية العابرة للحدود مثل مرض peste ميكن 

des petits ruminants  )طاعون املجرتات الصغرية( يف خسائر يف 
اإلنتاج وخسائر اقتصادية تقدر مبا يرتاوح بني 1.45 مليار دوالر و2.1 مليار 

دوالر أمرييك كل عام. وعىل مدى العقود املاضية، ظهرت أكرث من 70 يف املائة من األمراض 

الناشئة التي تصيب البرش يف الرثوة الحيوانية والحياة الربية. وميكن أن تسبب أمراض النباتات 

مثل مرض صدأ القمح خسائر يف الغلة تصل إىل 80 يف املائة، مام يعرض إنتاج القمح يف جميع 

أنحاء العامل للخطر. وميكن ألوبئة الجراد أن تدمر محاصيل مجتمعات بأكملها، كام حدث يف 

الفرتة من 2003 إىل 2005 عندما قضت موجة كبرية من الجراد الصحراوي عىل ما يرتاوح بني 

30 و100 يف املائة من موارد الرعي الزراعي يف البلدان الساحلية يف غرب أفريقيا، مام أثر عىل 

أكرث من 8 ماليني شخص.

يف مدغشقر يف عام 2012، ظهرت كارثة الجراد املهاجر التي هددت بالقضاء عىل 

املحاصيل الغذائية واألرايض التي ترعى بها املاشية، مام عرض األمن الغذايئ وتغذية نحو 13 

مليون شخص للخطر. وأتاح برنامج طارئ مشرتك نفذ عىل مدى ثالث سنوات أطلقته منظمة 

األغذية والزراعة ووزارة الزراعة يف مدغشقر للحكومة تويل عملية إدارة مكافحة الجراد. 

وساعدت عمليات املسح الجوي الواسعة النطاق يف الغالب يف الحد من إصابة أكرث من 2.3 

مليون هكتار. ونتيجة لذلك، كانت األرضار التي لحقت باملحاصيل واملراعي محدودة، ومتت 

حامية سبل املعيشة الزراعية واألمن الغذايئ للسكان الضعفاء.

 عمل منظمة األغذية والزراعة 
عىل املستوى اإلقليمي

تعـزز املبـادرات اإلقليمية يف أمريكا 
الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكاريبي 

والرشق األدىن وشـامل أفريقيا 
وأوروبا وآسـيا الوسطى وأماكن 

أخـرى التنمية الريفية الشـاملة 
واملسـتدامة، وتلبـي احتياجات أصحاب 

الحيـازات الصغـرية واملزارعني األرسيني - 
متشـيًا مع السـياقات واألولويـات اإلقليمية.

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي	�
تدعم منظمة األغذية والزراعة بلدان 

لتعبئة  املنطقة يف اسرتاتيجياتها 
االستثامرات والعمليات التشاركية يف 
املناطق الريفية األكرث تهميًشا، ودعم 
الحامية االجتامعية واإلدماج اإلنتاجي 

وتعزيز القدرات الوطنية واملحلية 
املتعلقة بتصميم وتنفيذ وتقييم برامج 

الحد من الفقر وخطط التنمية اإلقليمية. 
وتقوم منظمة األغذية والزراعة يف 

املنطقة أيًضا بالتوصل إىل األدلة وتعبئة 
خرباء الحد من الفقر يف املناطق الريفية 

عىل املستوى اإلقليمي لتعزيز وضع 
مناهج مبتكرة للحد من الفقر يف إطار 

مبادرة إقليمية، وهي التحالف اإلقليمي 
للحد من الفقر يف الريف، ومبادرة 

لتخليص مئات املناطق يف املنطقة من 
الجوع والفقر. تُعد مناهج دعم اإلدارة 

املستدامة للموارد الطبيعية ودعم 

الشعوب األصلية واملرأة الريفية جانبًا 

مهاًم يف هذه املبادرات.

الرشق األدىن وشامل أفريقيا	�

تشجع منظمة األغذية والزراعة 

مامرسات التكثيف املستدام التي تهدف 

إىل تعزيز قدرة صغار املزارعني الريفيني 

عىل اتخاذ قرارات سليمة قامئة عىل 

املعرفة، مبا يف ذلك من خالل تطوير 

املدارس الحقلية للمزارعني. وتسعى هذه 

املبادرات إىل تعزيز املهارات اإلدارية 

والتفاوضية والتسويقية لدى أصحاب 

الحيازات الصغرية وزيادة فرص العمل 

الالئقة للنساء والشباب.

أوروبا وآسيا الوسطى	�

تهدف املبادرة اإلقليمية إىل تعزيز 

مستويات اإلنتاجية والدخل من خالل 

التكثيف املستدام لإلنتاج، والوصول 

الكايف إىل الخدمات الريفية، واالندماج 

بشكل أفضل يف سالسل القيمة الغذائية 

الزراعية. وتدعم منظمة األغذية 

والزراعة صغار املنتجني واملزارعني 

األرسيني يف تبني تكنولوجيات اإلنتاج 

املستدام، والوصول إىل الخدمات الريفية 

املبتكرة )مثل الخدمات االستشارية 

والقروض الصغرية( وخلق أعامل زراعية 

شاملة وفعالة.
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بالنسبة  الحياة  رشيان  مبثابة  واملاعز  األغنام  تعد  الصومال،  ويف 

الحاالت  وتسببت  البالد.  يف  ضعًفا  األكرث  الصغرية  الحيازات  ألصحاب 

من  حالة  إحداث  يف  الصغرية  املجرتات  طاعون  مرض  لتفيش  املتكررة 

تدخلت  وقد   .2000 عام  أوائل  يف  الصوماليني  للرعاة  بالنسبة  الدمار 

بحملة  الخاص  األسايس  العمل  بإعداد  وقامت  والزراعة  األغذية  منظمة 

األمراض  مراقبة  عىل  املحليني  الرشكاء  تدريب  خالل  من  شامل  تطعيم 

من  مليون   43 يبلغ  ما  تطعيم  وتم  األمراض.  لتفيش  واالستجابة  والتأهب 

تجارة  جودة  يف  الثقة  الستعادة   - و2015   2012 عامي  بني  واملاعز  األغنام 

مستوى  إىل  الصادرات  زيادة  من  الصومال  مكن  مام  البالد،  يف  املوايش 

األغنام  من  منها  املائة  يف   90 كان   ،2015 عام  يف  مليون   5.3 بلغ  قيايس 

املجرتات  طاعون  عىل  للقضاء  مشرتك  برنامج  تنفيذ  حاليًا  ويجري  واملاعز. 

أكرث  يف  شخص  مليار  نصف  من  يقرب  ما  يعيش   .2030 عام  بحلول  الصغرية 

أفريقيا.  يف  ومعظمها  املمتدة  األزمات  من  مترضرة  ومنطقة  دولة   20 من 

مرات  ثالث  مبقدار  املمتدة  األزمات  حاالت  يف  الجوع  معدالت  وترتفع 

أزمات  متتد  واليوم،  األخرى.  النامية  السياقات  يف  عليه  هي  مام  تقريبًا 

 .1990 عام  يف  عليه  كانت  مام  أكرث  املائة  يف   40 بنسبة  املستمرة  الغذاء 

املخصصة  األموال  جميع  من  املائة  يف   80 املمتدة  األزمات  هذه  وتستنزف 

التعاون  منظمة  يف  األعضاء  البلدان  جانب  من  اإلنسانية  لالستجابة 

االقتصادي. امليدان  يف  والتنمية 

الركود  مثل  للصدمات،  معرض  بلد  املثال،  سبيل  عىل  السودان،  جنوب 

الفيضانات  مثل  الطبيعية  واملخاطر  الرصاع  عن  الناجمة  واألزمات  االقتصادي 

إىل  الصدمات  هذه  وتؤدي  والنباتية.  الحيوانية  األمراض  وتفيش  والجفاف 

القامئة  الريفية  املعيشة  سبل  وتقوض  السائد  الغذايئ  األمن  انعدام  تفاقم 

الزراعة. عىل 

والزراعة  األغذية  منظمة  استجابت   ،2013 عام  يف  النزاع  اندالع  ومنذ 

شخص  مليون   2.7 إىل  بالوصول  تقوم  حيث   - املسارات  متعدد  بنهج 

والصيد  الزراعة  مجاالت  يف  الدعم  تقديم  خالل  من  املتوسط  يف  عام  كل 

الحيوانية. والرثوة 

كجزء  للحياة  منقذة  بقاء  أدوات  مجموعة  تطوير  تم   ،2015 عام  ويف 

وتحتوى  داخليًا.  النازحني  األشخاص  احتياجات  لتلبية  املبذولة  الجهود  من 

وأقراص  الناموسيات  مثل  للحياة  منقذة  لوازم  عىل  هذه  األدوات  مجموعة 

الفم،  طريق  عن  تناولها  يتم  التي  السوائل  تعويض  وأمالح  املياه  تنقية 

كانت  التي  الصيد  ومستلزمات  النضج  رسيعة  الخرضوات  بذور  إىل  باإلضافة 

أخرى.  مساعدات  أي  إليهم  تصل  ال  الذين  لألشخاص  الحياة  مبثابة رشيان 

وتوسيع  املاشية،  قطعان  حامية  إىل  والزراعة  األغذية  منظمة  سعت  كام 

 .2016 8 ماليني يف عام  أكرث من  إىل  - حيث وصلت  والعالج  التطعيم  برامج  نطاق 

الوقود  000 27 موقد ذو كفاءة يف استهالك  عالوة عىل ذلك، تم توزيع أكرث من 

الغابات  إزالة  وترية  من  يقلل  مام  والفحم،  الحطب  إىل  الحاجة  تقليل  يف  للمساعدة 

الرتبة. وانجراف 

األغذية  منظمة  تتصدى  للحدود،  العابرة  والنباتية  الحيوانية  األمراض  إىل  باإلضافة 

الطيور.  وإنفلونزا  الفتاكة  اإليبوال  مثل  األوبئة،  عن  الناشئة  للتهديدات  والزراعة 

باستخدام  األمراض  التي تحارب  الجهات  والزراعة يف طليعة  األغذية  وكانت منظمة 

األمراض يف  تتحكم يف  التي  الصحية  املخاطر  اسرتاتيجيات وسياسات مختلفة إلدارة 

مهدها وتضمن إدارتها قبل أن تتحول إىل أوبئة. عىل سبيل املثال، حتى عام 2019، 

تم استهداف أكرث من 30 دولة يف إفريقيا وآسيا والرشق األوسط من أجل بناء قدرات 

املحلية  املجتمعات  تعرض  وتقليل  املخاطر  بتخفيف  املتعلقة  البيطرية  أنظمتها 

الظهور. إىل  تعود  والتي  الناشئة  األمراض  لعوامل مسببات 

كام تلعب منظمة األغذية والزراعة دوًرا رئيسيًا يف دعم الحكومات واملنتجني 

والتجار وأصحاب املصلحة اآلخرين العتامد تدابري لالستخدام الحكيم ملضادات البكترييا 

ومنع تطور املقاومة ملضادات البكترييا.

كولومبيا
أورالندو هو مزارع يعيش 
يف مقاطعة سوكري بشامل 

كولومبيا. وبعدما فقد 
والده يف أحداث عنف 

وجد أطفاله عرضة للتجنيد 
من قبل القوات املسلحة. 

تم توقيع اتفاق سالم 
ين الثَّايِن  يف نوفمرب/ ترِْشِ

2016. ويركز املرشوع الذي 
تدعمه منظمة األغذية 
والزراعة، وهو مرشوع 

اسرتاتيجية الشبكات 
املحلية للتكامل اإلنتاجي، 

عىل تعزيز التكامل 
واملصالحة وتقاسم املوارد.
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امليدان قصص من 

مبيا لو كو
أصبحت  الرصاع  من  عاًما   50 من  أكرث  بعد 

ونقص  الداخيل  العنف  من  تعاين  كولومبيا 

مستويات  وارتفاع  التحتية  والبنية  الخدمات 

أن  الناس  ماليني  واضطر  والجوع.  الفقر 

الريفي  اإلصالح  وميثل  الريفية.  التنمية  عملية  أعاق  مام  أراضيهم،  يرتكوا 

كولومبيا.  يف   2016 لعام  السالم  اتفاقية  يف  رئيسيًا  عنرًصا   )CRR( الشامل 

يف    85.5 حوايل  تخصيص  تم   ،2031 عام  حتى  الفرتة  تغطي  خطة  ظل  ويف 

والذي  الشامل،  الريفي  اإلصالح  تنفيذ  أجل  من  التنفيذ  ميزانية  من  املائة 

تعزيز  خالل  من  تدريجيًا  كولومبيا  يف  الريفية  املناطق  تحويل  إىل  يهدف 

االجتامعي.  التامسك  وتحسني  والعمل،  الدخل  فرص  وزيادة  الغذايئ،  األمن 

يف    70 توفر  حيث  البالد،  يف  الغذايئ  األمن  أساس  األرسية  الزراعة  وتشكل 

املائة  يف     75 حوايل  وهناك  املحلية.  األسواق  يف  املباعة  األغذية  من  املائة 

وميثلون  الصغرية  الحيازات  أصحاب  من  كولومبيا  يف  األرسيني  املزارعني  من 

األغذية  منظمة  وتعترب  الزراعية.  العاملة  القوى  إجاميل  من  املائة  يف     57

إىل  التقنية  املساعدة  تقدم  التي  الدولية  املنظامت  إحدى  والزراعة 

خالل: من  الشامل  الريفي  اإلصالح  تنفيذ  يف  الكولومبية  الحكومة 

دعم اإلصالحات القطاعية وتنفيذها وترويجها وتيسري تقارب االستثامرات 	�

عىل املستوى اإلقليمي 

الصغار 	� املنتجني  تدعم  التي  واملشاريع  الربامج  وتنفيذ  تصميم  دعم 

الخاصة  العامة  السياسة  تعزيز  خالل  من  ومنظامتهم  واملتوسطني 

وإمكانية  للمزارعني  التنظيمية  القدرة  وزيادة  األرسية  بالزراعة 

الزراعية  الصناعات  مع  روابط  وإقامة  واألسواق  التمويل  إىل  وصولهم 

عمل  وفرص  االبتكار  وتعزيز  التصدير  تستهدف  والتي  الوطنية 

الريفيات  الشابات 

اإلدماج 	� وبرامج  االجتامعية  السياسات  بني  واالتساق  التنسيق  تعزيز 

مبادرات  إطالق  أو  القامئة  املبادرات  تعزيز  طريق  عن  اإلنتاجية 

بني  والتعاون  املعارف  وتبادل  السياسات  حول  حوار  وتبني  جديدة 

الجنوب  بلدان 

للخطوط 	� التدريجي  التنفيذ  خالل  من  األرايض  إىل  الوصول  تأمني 

ومصايد  األرايض  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية 

.)VGGT( والوطني  الغذايئ  األمن  سياق  يف  والغابات  األسامك 

تو ليسو
الطالب يف مدرسة ثابانج 
الثانوية، يقومون بتثبيت 

الصخور عىل جدار 
"حديقة كيهول" التي 

يتم تعليمهم كيفيه بناءه 
داخل املدرسة.

©FAO/RODGER BOSCH

تو ليسو
يف ليسوتو، زودت منظمة األغذية والزراعة أكرث من 000 56 

أرسة ببذور الخرضوات ودربتهم عىل أعامل الزراعة املنزلية 

والحفاظ عىل األغذية لتحسني إنتاجهم يف املنزل. ونتيجة لذلك، 

ميكن للعائالت التوفري يف نفقات الخرضوات واستخدام األموال 

اإلضافية لرشاء الذرة أو غريها من السلع األساسية، مام يحسن 

أمنهم الغذايئ ودخلهم. ويندرج هذا النشاط تحت برنامج أطلقته منظمة األغذية والزراعة يف 

عام 2013 لتحسني األمن الغذايئ وتغذية األرس الفقرية والضعيفة يف ليسوتو. ويسعى الربنامج 

إىل تعزيز التأثري اإلنتاجي للتحويالت النقدية وبالتايل يسعى للحد من الفقر. وتدعم منظمة 

األغذية والزراعة األرس الفقرية واملزارعني أصحاب الحيازات الصغرية من خالل توفري التدريب 

لهم يف مجال الزراعة املنزلية والتدريب املراعي للتغذية مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية املتعلقة 

بتبني نظم غذائية صحية.

وتستكمل هذه التدخالت الزراعية برنامج منحة الطفل، الذي أطلقته وزارة التنمية 

االجتامعية يف ليسوتو. وتتلقى األرس الريفية الفقرية، التي تستفيد من الربنامج الوطني ملنحة 

الطفل، تحويالت نقدية تحقق العديد من اآلثار اإليجابية مثل: زيادة نسبة االلتحاق باملدارس 

وانخفاض سوء التغذية وتحسني صحة أطفال الريف. وبالتعاون مع منظمة األمم املتحدة 
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للطفولة )اليونيسيف(، تشري تقديرات منظمة األغذية والزراعة إىل أن برنامج 

منحة الطفل قد وصل إىل أكرث من 000 30 أرسة وأكرث من 000 65 طفل يف جميع 

أنحاء البالد. وقد ساعد الربنامج األرس الفقرية عىل تحسني إنتاجيتها وسبل عيشها 

واالستثامر بصورة أكرب يف النفقات املدرسية وتعليم أطفالهم. وبناء عىل هذه 

النتائج، وضعت ليسوتو، بدعم من منظمة األغذية والزراعة، سياسة وطنية للتنمية 

االجتامعية واسرتاتيجية للحامية االجتامعية.

نيبال يف  املزارعات  متكني 
العقبات  العديد من  نيبال  املزارعات يف  تواجه 

ودخلهن.  إنتاجيتهن  تحسني  سبيل  تقف يف  التي 

العقبات يف أشكال عدة وتشمل  وتأيت تلك 

إىل  تحد من وصولهن  التي  الثقافية  التقاليد 

املوارد مثل األرايض واملدخالت الزراعية. إن 

العديد من النساء يف الواقع ال ميلكن أي أرض بأنفسهن، ويعملن يف مزارع 

تجني  السبب،  ولهذا  الذكور.  أقاربهن  أو  أزواجهن  ويديرها  عائلية ميلكها 

األمم  برنامج  املالية مقابل عملهن. ومن خالل  الفوائد  القليل من  النساء 

قامت  الريفية،  للمرأة  االقتصادي  التمكني  نحو  التقدم  لترسيع  املشرتك  املتحدة 

الحيازات  املزارعات من أصحاب  بتدريب وتوجيه  والزراعة  األغذية  منظمة 

ومن  ودخلهن.  الغذايئ  وأمنهن  الزراعية  إنتاجيتهن  لتحسني  نيبال  الصغرية يف 

املشرتك  الربنامج  املهارات، ساعد  التدريب عىل  خالل مجموعة متنوعة من 

وتحسني  التفاوضية  قوتهن  وتحسني  صفوفهن  توحيد  عىل  النيباليات  النساء 

التي توجد يف  الليجوراس،  السوق. وتعترب مجموعة مزارعات  وصولهن إىل 

الربنامج.  املستفيدين من  أمثلة  نيبال، من  السندهويل يف جنوب رشق  مقاطعة 

من  كبري  لعدد  حلول  وإيجاد  مخاوفهم  ملناقشة  بانتظام  املجموعة  وتجتمع 

تثقيفهن  زيادة غالتهن عن طريق  النساء عىل  الربنامج  املشاكل. كام ساعد 

الغلة والوصول  بشأن تنويع املحاصيل والوصول إىل االئتامن من أجل زيادة 

إىل أسواق جديدة. وقد أصبحت النساء حاليًا قادرات عىل إنتاج ما يكفي من 

السوق. الفائض يف  وبيع  لعائالتهن  الغذاء 

من  كمبوديا  يف  التنمية  تعزيز 
االئتامن  إىل  الوصول  خالل 

واألسواق والتكنولوجيا 
الدعم  بتقديم  والزراعة  األغذية  منظمة  قامت 

لنحو 200 49 من سكان الريف الفقراء يف 246 

بلدية يف جنوب كمبوديا  من خالل تعريفهم 

توفرها منظمة  التي  تنظيم املرشوعات  إىل جانب مهارات  املالية  باألمور 

الزراعية  التقنيات  عىل  التدريب  إىل  باإلضافة  الحكومية،  غري  الدولية  الهولندية  التنمية 

االستثامر بصورة  لذلك، متكنوا من  للزراعة. ونتيجة  العامة  اإلدارة  تقدمه  الذي  األساسية 

الزراعية.  اإلنتاجية  املحلية وزيادة  التجارية  األعامل  للدخل وتطوير  املدرة  األنشطة  أكرب يف 

الذي   ،)PADEE( الزراعية القيم  ومتثل هذه اإلنجازات جزء من برنامج تنمية سالسل 

والغابات ومصايد  الزراعة  وزارة  بالتعاون مع  الزراعية  للتنمية  الدويل  الصندوق  وضعه 

الريف يف  األسامك يف كمبوديا ومنظمة األغذية والزراعة وغريها من الرشكاء. ويفتقر فقراء 

التقنيات وإىل مهارات تنظيم املرشوعات  كمبوديا إىل الوصول إىل رأس املال الستثامره يف 

الرسمي. ولهذه األسباب، غالبًا ما يكونوا غري قادرين عىل  املالية لالئتامن  الخدمات  وإىل 

الزراعية،  القيم  تنمية سالسل  برنامج  الزراعة. ومن خالل  الكريم من خالل  العيش  كسب 

الغذايئ لألرس  املعيشة والقدرات واألمن  األغذية والزراعة عىل تحسني سبل  تعمل منظمة 

زيادة حصولها  وبالتايل  املالية،  باألمور  إملامها  املنطقة من خالل تحسني  الفقرية يف  الريفية 

التخطيط  قدرتهم عىل  تحسني  النساء،  من  ومعظمهم  املستفيدون،  واستطاع  االئتامن.  عىل 

]أعلى[

نيبال
تشاندرا كاال ثابا أمام 

منزلها يف قرية شاتوين يف 
منطقة السندويل.

©FAO/N. SHRESTHA

]أسفل[

كمبوديا 
نساء يصنعن السالل يف 
كمبوديا. تساعد منظمة 

األغذية والزراعة املزارعني 
أصحاب الحيازات الصغرية 

يف البالد عىل تحسني 
إنتاج األغذية وغريها من 
مجاالت التنمية الزراعية 

من خالل اتفاقات التعاون 
بني دول الجنوب. 

©FAO
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املالية واملرصفية ويستفيدون  الخدمات  إىل  الوصول  تعزيز  استفادوا من  املايل. كام 

التمويل األصغر.  الشخصية يف مؤسسات  الحسابات  من عادة توفري األموال من خالل 

984 صندوقًا  يتألف من  كام دعمت منظمة األغذية والزراعة تطوير نظام مايل بديل 

املنتجني  مشاركة صغار  تعزيز  أيضا عىل  املرشوع  ويعمل  تديره مجموعات.  مجتمعيًا 

التي تعمل عىل  املبتكرة  االستثامرات  الرسمي من خالل دعم  االقتصاد  وتنظيمهم يف 

املنتجني واألسواق. بني  الروابط  تحسني 

مبيق موزا
تعمل الفاو، بالرشاكة مع حكومة الربازيل، عىل تعزيز 

الحوار وتبادل الخربات بشأن السياسات العامة التي 

تستهدف الزراعة األرسية يف مجموعة البلدان الناطقة 

بالربتغالية يف أفريقيا. ولقد بدأت جميع الحكومات يف 

تلك البلدان اتخاذ خطوات نحو توصيف الزراعة األرسية 

وهي حاليًا موضوع دراسة تجريها جامعة العمل املعنية بالزراعة األرسية التابعة 

ملجموعة البلدان الناطقة بالربتغالية يف أفريقيا، وهي جامعة تضم العديد من أصحاب 

املصلحة، مبا يف ذلك البلدان األعضاء والخرباء األكادمييون وممثلون عن املجتمع املدين 

والقطاع الخاص. وتهدف الدراسة إىل جمع املعلومات لتمكني الحكومات من صياغة 

السياسات الزراعية الوطنية األكرث مراعاة لواقع املزارعني الضعفاء غري القادرين عىل 

الوصول إىل املدخالت الزراعية والخدمات اإلرشادية واالئتامن وغريها من املوارد. ولقد 

قطعت موزامبيق، بالرشاكة مع حكومة الربازيل، خطوة أخرى نحو إرساء األساس 

لنظام وطني لتسجيل األرايض للمزارعني األرسيني. ومن خالل ندوة وطنية حول 

الزراعة األرسية، وتعريف مفهوم الزراعة األرسية يف موزامبيق، وجمع البيانات حول 

الزراعة األرسية وأنظمة التسجيل، أصبح لدى حكومة موزامبيق اآلن املدخالت 

الالزمة إلنشاء السجل الخاص بتلك األرايض.

ن لبنا
الرتابط  لتعزيز  اللبنانية  الحكومة  مع  الفاو  تعمل 

ملساعدة  واالجتامعية  الزراعية  السياسات  بني 

الحامية  نطاق  وتوسيع  الريفية  املجتمعات 

ما  خالل  من  والصيادين   للمزارعني  االجتامعية 

االجتامعية  الحامية  بشأن  الوطني  الحوار  دعم  ييل: 

تستهدف  القطاعات  ومتعددة  متكاملة  اجتامعية  سياسات  وتنفيذ  لتصميم 

آليات  ودعم  املعيشية؛  الظروف  وتحسني  الفقر  من  للحد  الريفية  املناطق 

للمزارعني  سجل  وإنشاء  االجتامعية؛  الشؤون  ووزارة  الزراعة  وزارة  بني  التنسيق 

تم  ولقد  االجتامعي.  الضامن  نظام  يف  والصيادين  املزارعني  إدراج  وضامن 

واختباره  تجربته  بالفعل  وتم  املصدر  مفتوح  كربنامج  وتطويره  السجل  تصميم 

توسيع  قبل  لبنان(  البقاع، رشق  لبنان، ويف  عكار، شامل  )يف  قرى  يف خمس 

البالد. أنحاء  جميع  يف  نطاقه 

]يمين[

موزامبيق
امرأة تسقي حقلها. بدأت 

الفاو يف توزيع البذور 
واألدوات التي توجد حاجة 

ماسة إليها عىل املناطق التي 
دمرها اإلعصار يف موزامبيق.

 ©FAO/TELCINIA DOS

SANTOS

]يسار[

لبنان
الدكتور عبد الحنفي يرشح 

طريقة جديدة لزراعة 
النباتات يف دفيئة زجاجية 

للمزارعني بجنوب لبنان.

©FAO/KAI WIEDENHOEFER
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8.2 الفصل 
األسرية الزراعة  وتعزيز  الريف  يف  الفقر  حماربة 



أثيوبيا
يعمل أعضاء مجموعة 

"سيالم ملزارعي الخرضوات" 
يف حديقة نباتية متلكها 
وتديرها مجموعة من 

الشباب. ويُعد الشباب 
املحليون معرضون للهجرة 

بسبب صعوبة الظروف 
املعيشية، ولقد ساعدهم 
مرشوع البستنة يف إيجاد 

فرص للعمل الحر.

©FAO/ TAMIRU LEGESSE

الشباب متثل  ميثل  بينام  الزراعية  العاملة  القوى  نصف  حوايل  املرأة 
2017( من إجاميل عدد  املتحدة، عام  األمم  املائة )بحسب  16 يف 

الدويل،  البنك  )بحسب  العاملة  القوى  من  املائة  يف  و42  العامل  سكان 

وسوء  والجوع  الفقر  مكافحة  يف  املهمة  التغيري  عوامل  من  كالهام  ويعترب   .)2018 عام 

الريف. يف  التغذية 

وفيام يتعلق بالنظم الغذائية الزراعية، تلعب املرأة الريفية والشباب أدواًرا مهمة من 

خالل زيادة كفاءة سالسل القيمة الغذائية الزراعية والحد من فواقد األغذية وتعزيز التجارة 

الوطنية والدولية وتعزيز أثر االستثامرات الزراعية.

األعامر يف مجال  والفجوة يف  الجنسني  بني  الفجوة  تزال  ال  ذلك،  وبالرغم من 

انعدام  من  كمستهلك  املرأة  تعاين  أن  املرجح  فمن  النطاق.  واسعة  والزراعة  األغذية 

الريفية،  املرأة  وتواجه  العامل.  مناطق  من  منطقة  كل  يف  بالرجل  مقارنة  الغذايئ  األمن 

والخدمات  املوارد  إىل  الوصول  يف  الرجل  بنظريها  مقارنة  أكرب  قيودا  منتجة،  بصفتها 

مامثل،  نحو  وعىل  املالية.  واألصول  السوق  ومعلومات  والتكنولوجيا  األساسية  اإلنتاجية 

جلب  من  الرغم  وعىل  الكبار،  بطالة  أضعاف  ثالثة  حوايل  للشباب  البطالة  احتامل  يبلغ 

فإن  العاملي،  الصعيد  الزراعي، عىل  القطاع  ذلك  مبا يف  قطاع،  أي  إىل  واالبتكار  الطاقة 
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مام  األخرية،  السنوات  يف  قليالً  تغريت  قد  البالغني  بطالة  إىل  الشباب  بطالة  نسبة 

)منظمة  العمل  سوق  يف  الشباب  لدى  خاص  بشكل  الحرمان  حالة  توضيح  إىل  أدى 

.)2017 عام  الدولية،  العمل 

والشباب  املرأة  تواجهها  التي  الرئيسية  العوائق  ملعالجة  ملحة  وهناك حاجة 

يف أسواق العمل الريفية، باإلضافة إىل الوضع املتدين الذي تواجهه داخل األرسة 

الوضع  واملجتمع، بحيث تصبح غري محصورة يف وظائف غري رسمية ومنخفضة 

ومنخفضة املهارات وذات أجر ضعيف، دون حامية قانونية أو اجتامعية. ومن خالل 

والشباب  املرأة  تيسري وصول  املتكافئة، ميكن  الريفية  التحتية  والبنية  الخدمات  توفري 

ومهاراتهم  معارفهم  والبناء عىل  اإلنتاجية  واملوارد  املهني  والتعليم  التعليم  إىل 

وقدراتهم. كام أن هناك حاجة إىل مزيد من الجهود لزيادة متثيل املرأة والشباب 

القرار داخل أرسهم  الحوكمة وإدماجهم يف صنع  يف املؤسسات املحلية وآليات 

للتغلب عىل عبء عملهم،  االهتامم  أيًضا إىل مزيد من  ومجتمعهم. وهناك حاجة 

العمل واملزايا. ويتطلب  العدالة يف األجور وظروف  واالعرتاف مبساهامتهم وضامن 

القواعد  الناشئ عن  الريف  املرأة والشباب من فقراء  التغلب عىل تهميش  ذلك 

القضايا  ومعالجة  والسن،  الجنس  لنوع  املنحازة  والثقافية  االجتامعية  واملامرسات 

والربامج واالستثامرات يف  السياسات  أفضل يف  الجنس والسن بشكل  بنوع  املتعلقة 

واألغذية. الزراعة  نظم 

والفتيات  للنساء  الشائعة  املفاهيم  عىل  للتغلب  الوقت  حان  لقد 

لدى  كان  إذا  أنه  إىل  كثرية  أدلة  وتشري  لظروفهن.  ضعيفات  كضحايا  الريفيات 

زيادة  بإمكانها  فإنه  اإلنتاجية،  املوارد  إىل  الرجل  وصول  فرص  نفس  املرأة 

أعامر  تقدم  مع  ذلك،  عىل  وعالوة  كبري.  بشكل  مزارعهن  من  الناتجة  الغلة 

من  املزيد  جذب  إىل  تحتاج  الزراعة  أن  الواضح  فمن  املزارعني،  من  السكان 

ومن  العمل  فرص  لخلق  هائلة  إمكانات  الزراعي  القطاع  ويوفر  الشباب. 

للزراعة.  نظرتهم  جذري  بشكل  تغري  أن  األمر  بهذا  الشباب  توعية  شأن 

باكستان
امرأة مزارعة شابة 

ومعلمة تحصل عىل 
أدوات ملساعدتها يف 
إعداد وجبة غذائية 

لألرسة.

©FAO/ASIM HAFEEZ
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فرصة  واألعامر  الجنسني  بني  الفجوة  هذه  سد  عىل  العمل  وميثل 

للجميع  الكافية  والتغذية  الغذايئ  األمن  تحقيق  نحو  التقدم  لتحفيز 

.2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  وتحقيق 

املرأة  أمام  املتاحة  والفرص  التحديات 
الفاو تتبعها  التي  الُنهج  والشباب:  الريفية 

التنمية يوجه  مبدأ »عدم إهامل أحد« خطة 
الفاو بشأن  2030 وسياسة  لعام  املستدامة 

الشباب  إدماج  بشأن  الجنسني وعملها  بني  املساواة 
األولوية  الجنسني  املساواة بني  لهم. وتعطي سياسة  وتوفري فرص عمل 

الريفية  املؤسسات  القرار يف  والرجل يف صنع  للمرأة  املتساوية  للمشاركة 

ويف صياغة القوانني والسياسات والربامج؛ واملساواة يف الوصول إىل املوارد 

عليها؛  والسيطرة  الالئقة  والعاملة  واألسواق  والدخل  والخدمات  اإلنتاجية 

والحد من عبء عمل الواقع عىل املرأة. وعالوة عىل ذلك، وبعيًدا عن 

2030، فقد كانوا مصممني  الشباب مجرد مستفيدين من خطة عام  كون 

التي تدعم  فاعلني يف وضعها وما زالوا يشاركون يف األطر والعمليات 

جهود  يف  للشباب  النشطة  املشاركة  وتعد  ومراجعتها.  ومتابعتها  تنفيذها 

ومستقرة  وشاملة  مستدامة  مجتمعات  لتحقيق  أساسية  املستدامة  التنمية 

تواجه  التي  والتحديات  التهديدات  أسوأ  2030 ولتجنب  بحلول عام 

املناخ والبطالة والفقر وعدم  آثار تغري  املستدامة، مبا يف ذلك  التنمية 

والهجرة. والرصاع  الجنسني  بني  املساواة 

للمساواة  متكاملة  تحويلية  نهوجاً  والزراعة  األغذية  منظمة  تتبنى 

والوطنية  واإلقليمية  العاملية  املستويات  عىل  األعامر  وبني  الجنسني  بني 

وبني  الجنسني  بني  املساواة  بتعميم  املنظمة  وتقوم  واألرسية.  واملجتمعية 

النساء  متكني  يحظى  ولكن  عملها،  مجاالت  جميع  يف  األعامر  مختلف 

املتمثل  املنظمة  تحقيق هدف  يف  خاصة  بأهمية  الريف  يف  والشباب 

االسرتاتيجي  برنامجها  من  يتضح  كام  الريف،  يف  الفقر  القضاء عىل  يف 

الرئيسية  املساهامت  وتتطلب  الريف«(.  يف  الفقر  من  )»الحد  الثالث 

األغذية  منظمة  األعامر يف  وبني  الجنسني  بني  املساواة  تحقيق هديف  نحو 

ما ييل: والزراعة 

املصنفة 	� البيانات  تحليل  من خالل  السياسات،  لتخطيط  أدلة  توفري 

السياسات والربامج  املهم جًدا أن تعكس  الجنس والعمر. ومن  حسب 

والتغذية  الغذايئ  باألمن  الخاصة  االستثامر  والترشيعات وخطط 

بالكامل وأن تستجيب  املرأة والشباب ومساهامتهم  أدوار   )FSN(

املحددة؛ وتحدياتهم  الحتياجاتهم 

الرسائل الرئيسية بشأن الجنسني

الجنسني 	� بني  املساواة  تعترب 
األمن  لتحقيق  رضورية 

وتحقيق  والتغذية  الغذايئ 
التنمية  أهداف  جميع 

املستدامة.

يعد أداء القطاع الزراعي 	�
ضعيًفا يف العديد من البلدان 

النامية، وأحد أسباب ذلك هو 
أن املرأة ال تتمتع باملساواة 

يف الوصول إىل املوارد والفرص 
التي تحتاجها لتكون أكرث 

إنتاجية. ويأيت ضامن الوصول 
املتكافئ إىل املوارد اإلنتاجية 
واملامرسات  والتكنولوجيات 
الذكية مناخًيا واملقتصدة يف 

العمل يف صميم نهج منظمة 
األغذية والزراعة لتعزيز 

الزراعة. استدامة 

هناك مايقرب من 820 	�
مليون شخص )2017( ناقيص 
التغذية. وإذا كان بنبغي لنا 

القضاء عىل الجوع بحلول 
عام 2030، فإنه يتوجب علينا 

معالجة أوجه عدم املساواة 
بني املرأة والرجل يف الزراعة.

تفرض الفجوة بني الجنسني 	�
تكاليف عىل قطاع الزراعة 
واالقتصاد واملجتمع ككل، 
وكذلك عىل املرأة نفسها.

تعد املرأة عامل أسايس 	�
للتغيري يف مجال مكافحة 

الفقر والجوع وسوء التغذية 
يف الريف، وتشكل املرأة ما 

يقرب من 50 يف املائة من 
القوى العاملة الزراعية يف 

النامية. البلدان 

إذا توفرت للمرأة نفس فرص 	�
الوصول إىل املوارد اإلنتاجية 

فبإمكانها  للرجل،  املتاحة 
زيادة الغلة يف مزارعها بشكل 
كبري، مام قد يقلل بدوره من 

عدد الجياع يف العامل.

هناك أدلة دامغة تبني 	�
أن تحسني تعليم املرأة 

وتحسني وضعها داخل أرستها 
ومجتمعها املحيل له تأثري 
مبارش عىل األمن الغذايئ 
والتغذية، السيام تغذية 

الطفل.

يعد إنشاء وتحليل البيانات 	�
املصنفة حسب الجنس أمًرا 

رضوريًا لتطوير السياسة 
القامئة عىل األدلة.

ال تجسد السياسات 	�
والربامج والترشيعات 

وخطط االستثامر الوطنية 
والعاملية والقطاعية لألمن 
الغذايئ والتغذية دامئًا دور 
املرأة ومساهمتها، وبالتايل 

ال تستجيب الحتياجاتها 
املحددة. وتحدياتها 

يواجه النساء والرجال يف 	�
الريف تحديًا متزايًدا يتمثل 

يف االضطرار إىل تكييف نظم 
اإلنتاج الخاصة بهم يف سياق 

تغري املناخ ونضوب املوارد 

الطبيعية.

يجب أن تعكس الحوكمة 	�

الطبيعية  للموارد  املسؤولة 

وإدارة املوارد مثل األرض 

واملياه وإدراتها وجهات نظر 

املرأة وأولوياتها، وأن تستند 

إىل مؤسسات محلية عادلة 

وفعالة.

تشجع منظمة األغذية 	�

والزراعة نهًجا متعدد األبعاد 

للحد من الفقر يف الريف، 

يركز عىل زيادة وصول املرأة 

إىل املوارد اإلنتاجية وفرص 

العمل الالئقة وفرص األعامل 

وتعزيز قدرة املؤسسات 

والخدمات الريفية ودعم 

التدابري الرامية إىل زيادة 

الحامية االجتامعية  تغطية 

وفعاليتها.

يساهم عمل منظمة األغذية 	�

والزراعة يف مجال املساواة 

بني الجنسني ومتكني املرأة 

والفتاة الريفية يف كل من 

التنمية املستدامة  أهداف 

السبعة عرش ويتامىش مع 

التعهد الذي يكمن يف صميم 

التنمية املستدامة  خطة 

لعام 2030 املتمثل يف "عدم 

السامح ألحد بالتخلف عن 

الركب".

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2018، متكني املرأة، الزراعة والطاقة.
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األغذية 	� وبرامج  سياسات  وتنفيذ  لتصميم  الالزمة  الوطنية  القدرات  تعزيز 

املرأة  وتطلعات  واحتياجات  قدرات  بالكامل  االعتبار  يف  تأخذ  التي  والزراعة 

الريف; يف  والشباب 

تعكس 	� التي  والطبيعية  اإلنتاجية  املوارد  وإدارة  املسؤولة  الحوكمة  تشجيع 

مؤسسات  عىل  وترتكز  والشاب،  واملرأة  الرجل  من  كل  وأولويات  نظر  وجهات 

والشباب يف  املرأة  مشاركة  زيادة  إىل  ذلك  يؤدي  قد  كام  وفعالة.  عادلة  محلية 

الخدمات؛ لتقديم  ممكنة  دخول  كنقاط  املحلية  املؤسسات 

املوارد 	� إىل  املزارعني  وشباب  واملزارعات  للمزارعني  متكافئ  وصول  ضامن 

يف  واملقتصدة  مناخيًا  الذكية  واملامرسات  والتكنولوجيات  اإلنتاجية  والخدمات 

الريفية؛ التحتية  البنية  يف  واالستثامر  العمل، 

لتعزيز 	� األعامر  وبني  الجنسني  بني  الفوارق  تراعي  التي  القيمة  سالسل  تطوير 

فرصها  زيادة  مع  الزراعية،  األغذية  نظم  يف  للمرأة  الكاملة  اإلنتاجية  اإلمكانات 

أجًرا وفرص عمل الئقة;  قيمة وأكرث  أعىل  أسواق  إىل  الوصول  يف 

األعامر 	� وبني  الجنسني  بني  الفوارق  تراعي  مستجيبة  سياسات  صياغة  دعم 

التي  االجتامعية  الحامية  مثل  واألزمات،  للصدمات  واالستجابة  اإلعداد  بغرض 

للصدمات؛ وتستجيب  املخاطر  ضد  توعية  عىل  تحتوي 

األصول؛	� وتراكم  املتنوعة  العيش  ُسبل  ضامن 

والشباب.	� والنساء  الرجال  من  ضعًفا  األكرث  للفئات  االجتامعية  الحامية 

وهناك أدلة دامغة عىل الدور األسايس للمرأة يف القوى العاملة الزراعية يف 

الغذايئ  األمن  الهامة يف ضامن  النامية، بقدر ما هناك وعي مبساهمتها  البلدان  معظم 

املنشورات  وباملثل، هناك مجموعة كبرية من  والتغذية عىل مستوى األرسة واملجتمع. 

الشباب  امللحة لجذب  املزارعني والحاجة  السن من  السكان كبار  تُقدر عدد  التي 

القطاع. وتيسري دخولهم إىل هذا 

األطفال  سيكون  بعناية،  ومواردها  األرسة  لدخل  الريفية  املرأة  إدارة  وبدون 

إطالق  يتم  مل  ذلك،  ومع  األمن.  النعدام  أكرث  عرضة  والتغذية  األرسة  ورفاهية 

ال  التي  املساواة  عدم  أوجه  استمرار  بسبب  الكاملة  املرأة  إلمكانات  العنان 

يف  مشاركتها  كذلك  وتحد  واإلنتاجية  الطبيعية  املوارد  إىل  وصولها  من  تحد  تزال 

القرار. صنع  عمليات 

آراء  اإلمنائية  التدخالت  تضع  أن  يجب  واستدامة،  إنتاجية  أكرث  زراعة  وألجل 

صغار  فيهم  مبن   - الريف  يف  والشباب  والنساء  الرجال  وإمكانات  واحتياجات 

املتزايد  اإلنتاج  عىل  الطلب  موازنة  صميم  يف   - األرسيون  واملزارعون  املالكني 

املوارد  قاعدة  حامية  إىل  الحاجة  تعالج  أن  التدخالت  لهذه  ينبغي  كام  واملكثف. 

املهددة.  اإليكولوجية  النظم  وخدمات  الطبيعية 

عىل  املصلحة  أصحاب  جميع  مشاركة  لتيسري  االهتامم  من  املزيد  إيالء  ويجب 

مواتية  بيئة  تعزيز  أجل  من  والفعالة  املسؤولة  الحوكمة  آليات  يف  املساواة  قدم 

نوادي دمييرتا التابعة ملنظمة األغذية والزراعة

هي نهج جنساين تحوييل عميل فريد من نوعه لتمكني سكان الريف. وتعد أندية دمييرتا  مبثابة 
مجموعات ذاتية التنظيم من النساء الريفيات والرجال الريفيني الذين يناقشون التحديات املشرتكة 

ويتخذون إجراءات للتغلب عليها. ويتم بعد ذلك تبادل تجاربهم وإلهام املجتمعات األخرى.

األعداد

األثر

مجاالت الرتكيز

3 500

105 000

2.5 

نادي دمييرتا يف أفريقيا 
جنوب الصحراء الكربى

املشاركة
	 إدماج أكرث الفئات املهمشة 

من النساء والشباب
	 إرشاك جميع الجهات الفاعلة

	 امللكية 

االتصال
	 الوصول إىل املعلومات

	 الحوار والتواصل
	 اإلذاعة املجتمعة والهواتف 
املحمولة وغريها من أنظمة 

االتصاالت واملعلومات

الجنس
	 الرتكيز القوي 

عىل املنظور 
الجنساين يف جميع 

املراحل
	 مشاركة الرجال

	 رأي املرأة 
وقيادتها

التعبئة املجتمعية
	 القدرات 
التنظيمية
	 الزخم 

املجتمعي
	 العمل الجامعي

عضو يف النادي )ثلثيهم 
من النساء(

مليون
من سكان الريف يستفيدون 
من إنجازات األندية املشاركة

التامسك
االجتامعي

الوصول إىل 
الخدمات واملوارد

التغذية واألمن 
الغذايئ

التعليم 

الصحة والرصف 
الصحي 

الوصول إىل الفرص 
االقتصادية

املامرسات
الزراعية

مشاركة املرأة يف 
صنع القرار

الحوكمة 
املجتمعية

هيكلة العامل 
الريفي

األدوار 
والعالقات بني 

الجنسني 

القدرة عىل 
الصمود

تغري املناخ 

تعزيز املساواة بني 
الجنسني، وتحسني سبل 
العيش لسكان الريف 

بطريقة مستدامة

صدر: منظمة األغذية والزراعة، 2016، تلبية أهدافنا.
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تستخدم الفاو مناهج متعددة 
اجلوانب لبلوغ هدفها املتمثل يف 
حتقيق املساواة بني اجلنسني وبني 
األعمار عرب النظم الغذائية على 

مجيع املستويات.

الدور  من  الرغم  وعىل  الطويل.  املدى  عىل  االستدامة  عىل  القدرة  ولديها  لإلنتاج 

محدودية  من  يعانون  يزالون  ال  فإنهم  الزراعة،  قطاع  يف  والشباب  للمرأة  البارز 

الخدمات  عىل  الحصول  فرص  كفاية  وعدم  املفرطة  العمل  وأعباء  األرايض،  ملكية 

عام. بشكل  والفرص 

األبعاد،  متعدد  الريف  يف  الفقر  بأن  والزراعة  األغذة  منظمة  من  وإدراكًا 

يعالج  الذي  الريفية  للمرأة  االقتصادي  للتمكني  متكاماًل  نهًجا  املنظمة  تستخدم 

املُنتَقص  الريفية  املرأة  وضعها  تدعم  التي  املتعددة  العوامل  الوقت  نفس  يف 

وتاجرة،  ومعالجة،  القيمة،  سلسلة  يف  وفاعلة  أعامل،  ورائدة  زراعية،  كمنتجة 

النهوض  إىل  الرامية  التدابري  تُستكمل  أن  النهج  ويضمن  وخالفه.  تجزئة  وتاجرة 

من  السوق  وفرص  والخدمات  اإلنتاجية  املوارد  إىل  الريفية  املرأة  بوصول 

صنع  عمليات  يف  ورأيها  بنفسها  وثقتها  بوكالتها  تنهض  التي  التدخالت  خالل 

املؤسسات  مستوى  عىل  مواتية  بيئة  لتهيئة  املقابلة  اإلجراءات  عن  فضاًل  القرار، 

الوعي،  وزيادة  السياسات  مجال  يف  املساعدة  خالل  من  الفاو،  وتسعى  والسياسة. 

العمل  فرص  من  االستفادة  خاللها  من  للشباب  ميكن  قوية  متكينية  بيئة  تهيئة  إىل 

الدعوة  مع  الفرص،  تلك  واغتنام  البلدان  يف  واملستقبلية  الحالية  الالئقة  الريفية 

العاملي. املستوى  عىل  وتعزيزها  الريف  شباب  احتياجات  تلبية  إىل 

لجنس ا

الريفية املنظامت  يف  وقيادتها  املرأة  مشاركة  تعزيز 
الجنسانية  لالعتبارات  املراعي  النهج  تنفيذ  املجتمعي  املستوى  عىل  املنظمة  تدعم 

والرجال  النساء  من  ملجموعات  الفرص  النوادي  هذه  وتوفر  دمييرتا.  لنوادي 

وأولوياتهم  احتياجاتهم  ملناقشة  بانتظام  االجتامع  فرص  الريف  يف  والشباب 

أفكارهم  باستخدام  املشكالت  لحل  جامعية  إجراءات  واتخاذ  وتحدياتهم، 

العملية،  هذه  عنها  متخضت  التي  الجيدة  املامرسات  تكرار  ولتيسري  ومواردهم. 

باستخدام  املجتمعية  اإلذاعة  محطات  خالل  من  دمييرتا  أندية  تجارب  مشاركة  يتم 

الشمسية. الراديو  وأجهزة  املحمولة  الهواتف  مثل  أجهزة 

غري  تية  لذا ا املساعدة  مجموعات  دمييرتا  نوادي  تشجع  ذلك،  عىل  وعالوة 

ومتثل  معيشتهم  نظم  تحسني  عىل  الريف  يف  لنساء  وا الرجال  من  الرسمية 

وتأثري  مشاركة  تعزيز  عىل  األندية  هذه  وتعمل  لتنميتهم.  الدافعة  القوة 

كام  املحيل.  لقرار  ا وصنع  املجتمعية  الحياة  يف  ضعًفا  األكرث  والشباب  لنساء  ا

للتمييز  الجذرية  األسباب  ومعالجة  السالم  استدامة  يف  بارًزا  تأثرًيا  لها  أن 

املرأة. ضد  والعنف 

االحتياجات  مع  كبرية  بدرجة  التكيف  عىل  القدرة  مبيزة  دمييرتا  نهج  ويتمتع 

بني  العالقات  يف  كبرية  تغيريات  لألندية  الديناميكية  الطبيعة  وتحفز  املحلية، 

القدرات  وتحسنت  واملجتمع.  واألرسة  الفرد  مستوى  عىل  واألدوار  الجنسني 

التكنولوجيات واملامرسات الخاصة 
بصغار املنتجني الزراعيني

تضم املنصة التي تستضيفها منظمة 
األغذية والزراعة واملخصصة 

للتكنولوجيات واملامرسات الخاصة 
بصغار املنتجني الزراعيني حاليًا أكرث 
من 100 تكنولوجيا ومامرسة موفرة 
للعاملة. وميكن لهذه التكنولوجيات 

التقليل بشكل مبارش من وقت العمل 
)أشكال مختلفة من امليكنة الزراعية( 
أو التقليل بشكل غري مبارش من عبء 
العمل )إدخال محاصيل تغطية الرتبة 

تقلل من منو األعشاب الضارة(، كام 
هو الحال يف الزراعة الحافظة للموارد. 

فعىل سبيل املثال، تم إدخال زراعة 
الحدائق خلف البيوت يف العديد 

من البلدان )مبا يف ذلك بنغالديش 
وبوتان وبوروندي والهند وإندونيسيا 

وليسوتو وباكستان والنيجر والصومال 
وفييت نام(. فقد تم، بني عامي 2014 
و2015، إنشاء 484 34 حديقة عائلية 
يف بوروندي وحدها. ويف ظل النقص 

يف األرايض، تتيح هذه الحدائق لألرس، 
والنساء عىل وجه الخصوص، الحصول 

بسهولة عىل الخرضوات واألعشاب 
الطازجة. وإن إمكانية إنشائها عىل 
مقربة من املنزل تقلل من الوقت 
الالزم لجلب املاء، وتُعد األحواض 

الزراعية املرتفعة التي تقام عليها أكرث 
فائدة لوضع املرأة.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة. 2016. تحقيق أهدافنا.
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التي  البلدان  جميع  يف  ضعًفا  األكرث  لألشخاص  التفاوضية  والقوة  واملشاركة  التنظيمية 

النهج. هذا  تطبيق  فيها  تم 

العمل  يف  املقتصدة  التكنولوجيات  إىل  املرأة  وصول  تيسري 
اإلنتاج قيود  عىل  للتغلب 

يرض  وهو وضع  مفرط،  عمل  املتوسط عبء  يف  الريفية  السياقات  يف  املرأة  تواجه 

بشكل  مقلًقا  الوضع  هذا  ويعترب  الزراعية.  لإلنتاجية  كبريًا  تقييًدا  وميثل  برفاهيتها 

بتغري  املرتبطة  البيئية  الضغوط  تزيد  حيث  برسعة،  املتغرية  السياقات  بعض  يف  خاص 

األمن  تحقيق  يف  املرأة  من عبء  الذكور  مثل هجرة  االجتامعية  التغريات  أو  املناخ 

ألرستها. الغذايئ 

وتشري النتائج إىل أن عبء عمل املرأة بشكل عام هو إىل حد كبري نتيجة 

بها، فضاًل عن مهام  التي تستغرق وقتًا طوياًل وغري املعرتف  املنزلية  املهام  ملجموعة من 

به. األجر وغري معرتف  املطلوبة، ومعظمها غري مدفوع  واملجتمعية  املنتجة  الدعم 

العديد من  السنني عملية إدخال  لقد دعمت منظمة األغذية والزراعة عىل مدار 

املرأة  تقلل من عمل  أن  التي ميكن  العمل  املقتصدة يف  التكنولوجيات واملامرسات 

املامرسات  التكنولوجيات  تلك  وتشمل  الفرعية.  الزراعية  القطاعات  جميع  يف 

لتقليل  األشجار  وقطع  واملدخنان،  األسامك  وتجفيف  املحاصيل،  إلدارة  املحّسنة 

الحليب،  ونقاط جمع  بكفاءة،  للوقود  املستخدمة  واملواقد  الحطب،  وقت جلب 

واملامرسات  التكنولوجيات  توثيق  وتم  السطوح.  من  املنسابة  املياه  وجمع 

املقتصدة يف العمل ذات الصلة عىل منصة يت يئ يس إيه )انظر اإلطار(، وهي 

الريف. إتاحته ألصحاب املصلحة يف  مورد تم 

املراعية  الريفية  االستشارية  الخدمات   تعزيز 
الجنسانية لالعتبارات 

منظمة  لدى  والريفية  الجنسانية  االستشارية  الخدمات  تقييم  أداة  تدعم 

الريفية يف جهودهم  االستشارية  الخدمات  والزراعة )GRAST( مقدمي  األغذية 

تقييم جنساين  إجراء  الجنسانية. ومن خالل  االعتبارات  تراعي  برامج  لتطوير 

تقييم  أداة  توفر  والفردية،  التنظيمية  واملستويات  السياسات  مستوى  عىل 

االستجابة  لتحسني  دخول  نقاط  والريفية  الجنسانية  االستشارية  الخدمات 

االستشارية  الخدمات  وتقديم  بتصميم  الخاصة  الجنسانية  لالعتبارات  املراعية 

الخدمات  تقييم  أداة  والزراعة  األغذية  منظمة  وطبقت  حقيقية.  تحويلية  بطريقة 

حاليًا  ويتم  وبريو.  والهند  وإثيوبيا  بنغالديش  يف  والريفية  الجنسانية  االستشارية 

البلدان يف مواد تنمية القدرات، بحيث  دمج أفضل املامرسات املوجودة يف هذه 

املحلية. السياقات  مع  تكييفها  اآلخرين  الخدمات  ملقدمي  ميكن 

الجنسانية لالعتبارات  املراعية  االجتامعية  الحامية  تعزيز 
تم تصميم مجموعة أدوات منظمة األغذية والزراعة لتعزيز برامج الحامية 

االجتامعية املراعية لالعتبارات الجنسانية ملكافحة الفقر والجوع يف الريف لتعزيز 

القدرة التقنية ملامريس الحامية االجتامعية إلدماج القضايا الجنسانية يف تصميم 

برامج الحامية االجتامعية وتنفيذها ورصدها وتقييمها يف املناطق الريفية.

الالئق العمل  إىل  الريفية  املرأة  وصول  تعزيز 
قامت منظمة األغذية والزراعة بتطوير أدوات لدعم صياغة تدخالت تشغيل ريفية 

مراعية لالعتبارات الجنسانية، مثل وحدة التعليم اإللكرتوين بشأن املرأة والعمل 

الالئق لتحسني فهم أصحاب املصلحة للتفاوتات بني الجنسني يف أسواق العمل 

الريفية وتعزيز مهاراتهم لتعزيز وصول املرأة الريفية إىل الوظائف الالئقة، كطريق 

للخروج من دائرة الفقر.

واملستدام الفعال  اإلنتاج  عىل  املزارعني  قدرات  تعزيز 
تهدف املدارس الحقلية للمزارعني )FFS( إىل تعزيز القدرة التقنية والوظيفية 

للمزارعني، مع املساهمة يف نفس الوقت يف املساواة بني الجنسني والتمكني 

دعم املرأة يف لبنان

تحسني تغذية 

السوريني  الالجئني 

املضيفة  واملجتمعات 

لهم. دعمت منظمة 

األغذية والزراعة 130 

امرأة يف وحدات 

تصنيع األلبان باملعدات والتدريب لتحسـني السالمة 

والنظافة الصحية والعائد االقتصادي. واسـتفادت 

33 أرسة )170 امـرأة( من مجموعة األدوات الالزمة 

رة والتدريب ذي الصلة. للحدائـق املصغَّ

تخفيـف معاناة العائدين اللبنانـني واملجتمعات 

اللبنانيـة املضيفة. دعمـت منظمة األغذية 

والزراعة اسـتعادة اإلنتاج الزراعي ألصحاب 

الصغرية: الحيازات 

تلقى 100 شخص مجموعات أدوات تحويل 	�
األغذية )44  يف املائة منهم من النساء(

تلقى 100 شخص مجموعات أدوات لصنع 	�
الخبز )54 يف املائة من النساء( وتلقى 200 

شخص مجموعات أدوات لبذور الخرضوات )11 
يف املائة منهم من النساء(.

املساعدة الطارئة للفئات الضعيفة من 
املزارعني اللبنانيني والسوريني املرشدين.

تلقى 550 مستفيدا مجموعات أدوات وبذور 	�
للخرضوات )45.6  يف املائة منهم من النساء(

تلقى 550 مستفيدا بذور العلف )31 يف املائة 	�
منهم من النساء(

تلقى 450 مستفيدا مجموعات أدوات لأللبان 	�
)30.4 يف املائة منهم من النساء(.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة. 2016. تحقيق أهدافنا.
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االجتامعي واالقتصادي للمرأة الريفية. ومن خالل تلبية احتياجات املزارعني من الذكور 

واإلناث والتصدي ملواطن الضعف لديهم، وبناء الثقة داخل املجتمع، تدعم املدارس 

الحقلية للمزارعني التغيريات اإليجابية يف املواقف والسلوكيات واملامرسات وبالتايل 

تحويل العالقات بني الجنسني.

املائية واملوارد  لألرايض  الشاملة  الحوكمة  تعزيز 
لالعتبارات  املراعية  املؤرشات  من  مجموعة  بوضع  والزراعة  األغذية  منظمة  قامت 

برنامج  إطار  يف  الزراعية  االستخدامات  ألغراض  باملياه  يتعلق  فيام  الجنسانية 

وصول  تحليل  عىل  املؤرشات  تلك  وتعمل  املياه.  لتقييم  العاملي  املتحدة  األمم 

اتخاذ  والري، وكذلك  الزراعة  أجر يف  بأجر وبدون  والعمل  الري  إىل  واملرأة  الرجل 

األرسة. داخل  القرارات 

تم دمج املؤرشات املراعية لالعتبارات الجنسانية بشكل منهجي يف النظام العاملي 

للمعلومات بشأن املياه والزراعة )AQUASTAT( بالجزائر واملغرب وتونس، وتدعو إىل 

الحوكمة العادلة للمياه يف أطر السياسات والربامج القامئة. وتم إجراء تقييامت متعددة 

التخصصات إلدارة املياه الجوفية يف األردن واملغرب وتونس لتحليل ومعالجة قيود 

املزارعات من النساء يف الوصول إىل موارد املياه والتحكم بها.

دعم تطوير سالسل قيمة مستدامة مراعية لالعتبارات الجنسانية 
الزراعية  القيمة  سالسل  تطوير  يف  قوية  خربة  والزراعة  األغذية  منظمة  اكتسبت 

الثقيل  العبء  تخفيف  عىل  بقوة  الرتكيز  ويتم  الجنسانية.  لالعتبارات  املراعية 

القيمة  وزيادة  املرأة،  لدى  األعامل  ريادة  وتعزيز  األجر،  مدفوع  غري  للعمل 

تعمل منظمة األغذية والزراعة 
على معاجلة األسباب اجلذرية 
ملواطن الضعف لدى الرجال 
والنساء وجمتمعاتهم.

وزيادة  املرأة  لدى  األعامل  مهارات  تعزيز  خالل  من  السوق  روابط  وتعزيز  املضافة، 

املنتجني.  ومنظامت  والتكنولوجيا  الزراعي  الدعم  خدمات  عىل  الحصول  فرص 

دعم  إىل  تهدف  للتنفيذ  توجيهية  ومبادئ  مفاهيمياً  إطاراً  املنظمة  ووضعت 

املراعية  القيمة  سلسلة  تدخالت  وتنفيذ  تخطيط  يف  السياسات  وصانعي  املامرسني 

الجنسانية. لالعتبارات 

الغذايئ الفاقد  من  للحد  الجنسني  بني  املساواة  عدم  تناول 
املشاركة  خالل  من  الغذايئ  الفاقد  بقضية  االهتامم  من  والزراعة  األغذية  منظمة  تزيد 

وحتى  والخاص.  العام  القطاعني  مع  وثيقة  يف رشاكة  األغذية  لحفظ  العاملية  املبادرة  يف 

الحلول  عىل  أكرب  بدرجة  الغذايئ  الفاقد  من  للحد  التقليدية  االسرتاتيجيات  تركز  اآلن، 

الوصول  يف  تباينات  تخلق  التي  الصلة  ذات  االجتامعية  األبعاد  تجاهل  مع  التقنية 

بني  املساواة  عدم  أوجه  من  الحد  وسيساهم  اإلنتاجية.  املوارد  وتقنيات  خدمات  إىل 

وتقليل  الزراعية  األغذية  قيمة  سلسلة  كفاءة  تحسني  يف  كبري  بشكل  القامئة  الجنسني 

الغذائية. الفواقد 

الجنسانية لالعتبارات  املراعي  الزراعي  االستثامر  تشجيع 
لتمكني  السياسية  االلتزامات  بني  املفقودة  الحلقة  الغالب هو  الكايف يف  االستثامر  يعترب 

والزراعة  األغذية  لها. وأجرت منظمة  الفعال  والتنفيذ  الغذائية  الزراعية  املرأة يف نظم 

الفلبني والو  الزراعة يف  الجنسانية لالستثامرات يف  دراسات حالة لتوسيع األدلة عىل اآلثار 

وتم  ومالوي.  املتحدة  تنزانيا  وجمهورية  وسرياليون  وموزامبيق  وغانا  الشعبية  الدميقراطية 

االستثامرات  الجنسانية يف  2018 »الفرص واملعوقات  لعام  املنظمة  تقرير  النتائج يف  إدراج 
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9.2 الفصل 
تغيير كعوامل  والشباب  الريفية  المرأة  أحد:  إهمال  عدم 



الجيدة بني  املامرسات  التعاون وتبادل  لتحفيز  باألرايض«،  الصلة  الزراعية ذات 

اآلخرين. املصلحة  أصحاب  ومختلف  الريفية  والتعاونيات  املستثمرين 

الضعف ومواطن  املخاطر  تقليل 
الضعف  ملواطن  الجذرية  األسباب  معالجة  والزراعة عىل  األغذية  منظمة  تعمل 

الحد  بهدف  املحلية  املؤسسات  قدرات  وبناء  ومجتمعاتهم،  والنساء  للرجال  بالنسبة 

املتأثرين من أن يصبحوا أكرث قدرة عىل الصمود  من آثار الصدمات ومتكني السكان 

الرجال والنساء  اهتامًما خاًصا بحامية  املنظمة  ينتعشوا بشكل أرسع. كام تويل  وأن 

الهياكل األساسية  الجنيس، واالستثامر يف  املرأة واالستغالل واالعتداء  العنف ضد  من 

املرتتبة  اآلثار  وتقييم  والتخفيف،  الوقاية  آليات  يف  الجنسانية  القضايا  وتحليل  الريفية 

عىل عبء عمل املرأة.

الطوارئ لحاالت  االستجابة  يف  الجنسني  بني  املساواة  تعزيز 
تركز منظمة األغذية والزراعة عىل رصد وتقييم اآلثار الجنسانية يف النزاعات وإدارة 

مخاطر الكوارث واإلنذار املبكر. ويشمل ذلك تحليل األبعاد الجنسانية يف تقييم 

االحتياجات وجمع البيانات املصنفة حسب الجنس من أجل تحليل القدرة عىل 

الصمود ومواطن الضعف.

يف أعقاب إعصار ماريا يف عام 2017 يف الجمهورية الدومينيكية، دعمت منظمة 

األغذية والزراعة املرأة يف مجال إنعاش الزراعة من خالل توفري البذور وغريها من 

املواد الزراعية لدعم إعادة منو النباتات الخرضاء والفواكه التي توفر الغذاء والدخل 

لألرس يف الريف.

وجمعت املنظمة معلومات مصنفة حسب الجنس يف عام 2015 بعد فيضان ميامنار 

وزلزال نيبال وظاهرة النينو يف السودان، والتي أظهرت أن سبل عيش األرس املعيشية التي 

ترأسها املرأة هي األكرث تأثرًا.

منظمة األغذية والزراعة تدعم 
احلكومات يف وضع أطر السياسات 

وتعزيز القدرات الالزمة لتعزيز 
املساواة بني اجلنسني.

وأظهر تقييم للحد من مخاطر الكوارث لقدرة سبل العيش عىل الصمود 

يف األردن أن الرجال والنساء لديهم تصورات مختلفة للمخاطر وأولويات القدرة 

عىل الصمود. وأظهرت البيانات املصنفة حسب الجنس التي تم جمعها أن الرجال 

حددوا التضخم والبطالة، يف حني أن النساء كن أكرث اهتامًما بأعباء الديون املتزايدة 

والعوائق التي تحول دون العمل.

)SAFE( والطاقة  الوقود  إىل  اآلمن  الوصول  توفري 
غالبًا ما يواجه السكان املترضرون من األزمات قيوًدا شديدة عىل الوصول إىل الوقود 

والطاقة ألغراض الطهي والتدفئة واإلضاءة والتزويد بالطاقة. وعادة ما تتحمل املرأة 

واألطفال عبء جمع األخشاب، األمر الذي يزيد من عبء العمل عليهم وتعريضهم 

للعنف الجنساين.

ويف املتوسط، تقيض النساء 14 ساعة يف األسبوع يف جمع األخشاب يف مخيامت 

كوكس بازار )بنغالديش( و21 ساعة يف جنوب تشاد. ويقلل نهج الوصول اآلمن إىل 

الوقود والطاقة من عبء عمل املرأة، ويقلل من استهالك الوقود الخشبي املنزيل، 

ويحسن البيئة املحلية. واستفادت املجتمعات املحلية يف بلدان مثل بنغالديش 

وإثيوبيا وكينيا ونيجرييا والصومال وجنوب السودان والسودان والجمهورية العربية 

تونس
تقدير أسعار أشجار النخيل 
ونفايات الواحات من خالل 

إنتاج ألواح وباالت نشارة 
الخشب )املستخدمة يف 

اإلنتاج الحيواين(.
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السورية وأوغندا واليمن من برنامج الوصول اآلمن إىل الوقود والطاقة التابع ملنظمة األغذية والزراعة 

الذي وصل إىل 368.792 أرسة. ويتم هذا العمل بالرشاكة مع برنامج األغذية العاملي واملنظمة الدولية 

للهجرة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني.

وقامت منظمة األغذية والزراعة بتدريب الالجئات يف السودان عىل إنتاج واستخدام املواقد 

املستخدمة للوقود بكفاءة، وإدارة الشتالت، وغرس األشجار ومامرسات الحراجة الزراعية.

ويف الجمهورية العربية السورية، حيث تعتمد املجتمعات اعتامًدا كبرًيا عىل حطب الوقود، تدعم 

منظمة األغذية والزراعة بناء هاضامت الغاز الحيوي املنزلية ألغراض الطهي، بينام يف اليمن، يتم تركيب 

مضخات الطاقة الشمسية الكهروضوئية لضامن استمرار توفري املياه لألرس يف الريف.

)GBV( املرأة  ضد  العنف  من  الحامية 
ميثل العنف ضد املرأة مشكلة واسعة النطاق تهدد الحياة وتتفاقم بسبب الفقر أو املخاطر الطبيعية 

أو النزاعات. وتدعم منظمة األغذية والزراعة البلدان، من خالل األمن الغذايئ والتدخالت الزراعية، 

لحامية األرس الضعيفة واألفراد الضعفاء من العوز. وعالوة عىل ذلك، تدعم املنظمة الحكومات إلصالح 

الترشيعات واملامرسات التمييزية وإدراج املساواة بني الجنسني يف املرشوعات والربامج. ويتناول دليل  

2018 العنف ضد املرأة يف قطاع األمن الغذايئ والزراعة، ويطرح السؤال »كيف ميكننا حامية الرجال 

والنساء واألطفال من العنف ضد املرأة؟«

تيسري حوار السياسات رفيعة املستوى من أجل 
متكني املرأة الريفية من الناحية االقتصادية

t توفـر فعاليـة تكثيـف الجهود مع املرأة 
الريفيـة للقضاء عـىل الجوع والفقر 

)املنعقـدة مبقر منظمـة األغذية والزراعة، 
ديسـمرب/ كَانُون اأْلَوَّل 2016( منصة 

ألصحـاب املصلحة املتعددين لدراسـة 
األسـباب والنتائج الهيكلية لعدم املسـاواة 
بني الجنسـني يف املناطـق الريفية، وكذلك 

لتحديـد اإلجراءات التعاونيـة إلطالق العنان 
لإلمكانـات االقتصادية للمـرأة الريفية. 

وحـرض هـذه الفعالية أكرث من 400 
مشـارك، مبن فيهم ممثلـو البلدان األعضاء 
يف املنظمـة ورشكاء األمـم املتحدة والخرباء 

الدوليون ووسـائل اإلعـالم. انظر الرابط: 
 www.fao.org/about/meetings/

 rural- women-end-hunger

t جمع االجتامع التشاوري املنعقد عىل 
نطاق أفريقيا حول املساواة بني الجنسني 
ين  وخطة عام 2063 )أكرا، أكتوبر/ ترِْشِ
اأْلَوَّل 2017(، الذي تم تنظيمه باالشرتاك 

مع مفوضية االتحاد األفريقي، 70 من قادة 
املنظامت والشبكات النسائية الريفية. وأدت 

استنتاجات االجتامع التشاوري إىل تنوير 
االستعدادات الخاصة باسرتاتيجية االتحاد 

األفريقي للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة 
2017-2027، التي اعتمدها االتحاد األفريقي 

http://www. :يف عام 2018. انظر الرابط
 fao.org/africa/news/ detail-news/

 /en/c/1051443

t سـاعد املؤمتـر اإلقليمي لتعزيـز التنمية 
الريفية الشـاملة اجتامعياً يف أوروبا وآسـيا 
الوسـطى )2017( عىل تبـادل الخربات وبناء 

الشـبكات وتعزيز االلتزام السـيايس للحد 
مـن الفجوات بني الجنسـني يف الزراعة. 

وجمع املؤمتر بني مسـؤولني رفيعي املسـتوى 
مـن أكرث من 20 دولة وأسـفر عن نداء 

مشـرتك للعمل، وهو إطـار فريد من نوعه 
ملعالجـة القضايـا الجنسـانية يف الريف يف 

 أوروبا وآسـيا الوسـطى. انظر الرابط:
www. fao.org/europe/ events/ 

/detail-events/en/c/461793

t خالل فعالية »عدم إهامل أحد: متكني 
املرأة الريفية من أجل القضاء عىل الجوع 
واالزدهار املشرتك« عىل هامش الجمعية 
العامة لألمم املتحدة )نيويورك، 2018(، 

أطلقت منظمة األغذية والزراعة ومفوضية 
االتحاد االفريقي )AUC( يف جنيف منشورا 

لعرض السبل التي ميكن بها حشد التعاون بني 
أصحاب املصلحة املتعددين وحشد االهتامم 

السيايس لتمكني املرأة من القضاء عىل الجوع 
وتحقيق التزامات ماالبو لتحسني سبل العيش 

الريفية واالزدهار املشرتك. واستند هذا 
املنشور إىل 42 ملمًحا من املالمح الجنسانية 

الوطنية للزراعة وسبل العيش يف الريف 
التي أعدتها املنظمة بالتعاون مع املجتمعات 

االقتصادية اإلقليمية لتوجيه السياسات 
والربامج وخطط االستثامر. وستطلق منظمة 
األغذية والزراعة واالتحاد األفريقي يف وقت 
الحق منشوًرا مشرتكًا بعنوان "نظرة إقليمية 
حول الجنسانية ونظم األغذية الزراعية" يف 
أوائل عام 2019. وتقدم املنظمة الدعم يف 

مجال السياسات إىل مفوضية االتحاد األفريقي 
لتعزيز املساواة بني الجنسني يف عملية إعداد 

التقارير نصف السنوية بشأن إعالن ماالبو.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2018 -  متكني املرأة، توفري الطاقة للزراعة.
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9.2 الفصل 
تغيير كعوامل  والشباب  الريفية  المرأة  أحد:  إهمال  عدم 



تسعى منظمة األغذية والزراعة إىل توفري 
بيئة متكينية قوية يستطيع من خالهلا 

الشباب االزدهار واستغالل فرص العمل 
الريفية الالئقة املتاحة حالًيا ويف املستقبل.

الشباب

مجال  يف  العمل  فرص  عىل  الشباب  حصول  تحديات  مواجهة 
الزراعة

لقد طورت منظمة األغذية والزراعة نُهًجا مبتكرة ومختربة ميدانيًا تعالج القيود التي 

يواجهها شباب الريف يف الحصول عىل عمل الئق. فعىل سبيل املثال، صممت املنظمة 

منوذج رشاكة للقطاعني العام والخاص يهدف إىل تشغيل الشباب يف الزراعة لتعزيز 

مهارات الشباب باستخدام منهجية املنظمة للمدارس الحقلية والحياتية لصغار املزارعني. 

ويسهل هذا النهج وصولهم إىل األرايض واالئتامن واألسواق ويعزز قدرتهم عىل املشاركة 

يف مناقشات السياسة املتعلقة برفاهيتهم. كام وضعت املنظمة نهًجا متكاماًل لدعم 

السياسات املتعلقة بالعاملة املنتجة وتعزيز فرص العمل الالئق يف املناطق الريفية، وهو 

النهج الُقطري املتكامل. وتم تنفيذ هذا النهج حتى اآلن يف مالوي والسنغال وجمهورية 

تنزانيا املتحدة وأوغندا وغواتيامال وسوف ميتد ليشمل رواندا وكينيا. وهذا النهج موجه 

نحو التغيري املستدام للسياسات ويؤكد عىل تعزيز قدرات املؤسسات الوطنية املسؤولة عن 

الزراعة والعمل، وكذلك منظامت املنتجني والشباب.

والهجرة الشباب  عاملة 
ميثل الشباب الجزء األكرب من تدفقات الهجرة. فهناك واحد من كل مثانية عامل مهاجرين 

ترتاوح أعامرهم بني 15 و24 عاًما وينتقلون بشكل أسايس للبحث عن سبل معيشية أفضل. 

وتعمل منظمة األغذية والزراعة عىل توفري فرص بديلة للمهاجرين الريفيني املحتملني، 

وخاصة الفتيات والشبان األكرث عرضة للهجرة، من خالل تشجيع فرص العمل الالئقة يف 

الُنظم الزراعية والغذائية يف املناطق الريفية أو بالقرب منها. ويف كينيا، عىل سبيل املثال، 

نفذت املنظمة مرشوع مدته سنتان بشأن »هجرة شباب الريف وتوفري الحامية االجتامعية 

لهم وسالسل القيمة املستدامة«. ويهدف املرشوع إىل معالجة بعض اآلثار العكسية لهجرة 

شباب الريف إىل الخارج. وخلق املرشوع فرًصا إلقامة مشاريع تجارية رائدة يف مجال 

األعامل الزراعية عىل طول سالسل القيمة املحلية املختارة، مع تعزيز الروابط مع برامج 

الحامية االجتامعية الحالية. ويف تونس وإثيوبيا، شجعت املنظمة، من خالل مرشوع هجرة 

شباب الريف التابع لها، آليات مبتكرة إليجاد فرص عمل منتجة ومشاريع زراعية للشباب 

الريفيني يف املناطق املعرضة للهجرة يف إثيوبيا )أي إنشاء 38 مجموعة أعامل زراعية 

للشباب، تجمع بني 454 فرًدا( من خالل التدريب والدعم الفني وتقديم املنح العينية 

واملوارد الزراعية.

املناخ وتغري  الشباب 
متثل الصعوبات يف الوصول إىل الوظائف الخرضاء تحديًا كبريًا يواجه تعزيز مشاركة الشباب 

يف الزراعة. وميكن أن تؤدي الوظائف الخرضاء إىل سبل معيشة أكرث استدامة عىل املدى 

الطويل وميكن أن تكون أكرث كثافة من حيث اليد العاملة ويف النهاية تكون ذات قيمة 

حقائق وأرقام عن الشباب

مليار شاب 	� اليوم أكرث من  يوجد 

ترتاوح أعامرهم بني 15 و24 عاًما يف 

العامل، يعيش 85 يف املائة منهم يف 

عوامل  ميثلون  وإنهم  النامية.  البلدان 

مكافحة  التغيري يف  أساسية إلحداث 

التغذية. وسوء  والجوع  الفقر 

سيدخل 	�  2030 عام  بحلول 

ترتاوح  شاب  عامل  مليون   25.6

قوة  ًما  عا  29 و  15 بني  أعامرهم 

يف  وظائف  إىل  وسيحتاجون  العمل 

وآسيا  إفريقيا  يف  لنامية  ا لبلدان  ا

لهادئ. ا واملحيط 

مليون شاب 	�  70 أكرث من  هناك 

أنحاء  جميع  يف  العمل  عن  عاطل 

تطوير  إىل  املنظمة  وتسعى  العامل. 

من  للشباب  ميكن  قوية  متكينية  بيئة 

العمل  فرص  واغتنام  االزدهار  خاللها 

الالئقة. الريفية 

حوايل 71 يف املائة من عاملة األطفال يف 	�
العامل مرتبط بالزراعة. وتدعم املنظمة 

البلدان يف دمج عاملة األطفال يف ترشيعات 
وبرامج واسرتاتيجيات السياسة الوطنية.

يشكل الشباب الجزء األكرب من تدفقات 	�
املهاجرين الدوليني، وحوايل 70 يف املائة 

تقل أعامرهم عن 30 عاًما.

"ال يف 	� املنخرطني  للشباب غري  بالنسبة 
العمل وال يف التعليم وال يف التدريب"، 

أن  إىل  العاملية  التقديرات  تشري 
املائة، وتشكل اإلناث  21.8 يف  نسبتهم 

76.9 يف املائة منهم.

السكان يف 	� يبلغ متوسط عمر 
عاًما.  20 الهشة  السياقات 

يعمل أكرث من 92 يف املائة من شباب 	�
الصحراء يف أعامل  أفريقيا جنوب 

فقرية ويعمل70 يف املائة يف مواقع 
فرعية بأقل من دوالرين يف اليوم.

املصدر، منظمة العمل الدولية، 2019.
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مضافة أكرب. ومن أجل االستجابة بفعالية لتغريات املناخ والضغوط البيئية، صممت 

املنظمة كُتيب تدريب مخصص للمزارعني الشباب كجزء من منهجية املدارس 

الحقلية والحياتية لصغار املزارعني من أجل تطوير مهاراتهم مع زيادة تكيفهم مع 

تقلبات املناخ. كام تنفذ املنظمة مرشوًعا مخصًصا لتوفري الوظائف الخرضاء للشباب 

يف سرياليون وتيمور الرشقية وزميبابوي، وذلك لتزويد مزيج من الشباب يف الريف 

والحرض بفرص لتنمية املهارات يف قطاعات الزراعة الخرضاء والطاقة الخرضاء وإدارة 

الخرضاء. النفايات 

أعامرهم  ترتاوح  الذين  سًنا  األصغر  والعامل  األطفال  عاملة 
عاًما 15 و17  بني 

تدعم منظمة األغذية والزراعة دمج اعتبارات عاملة األطفال يف السياسات 

واالسرتاتيجيات الوطنية للتنمية الريفية. وكجزء من النهج األوسع للقضاء عىل عمل 

األطفال يف الزراعة، فإنها تشجع أيًضا الجهود الرامية لزيادة دخل األرس الريفية حتى 

يكون لديهم الوسائل إلرسال أطفالهم إىل املدرسة بدالً من العمل. وعالوة عىل ذلك، 

نظرًا ألن الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و17 عاًما هم يف سن القانون للعمل 

يف معظم البلدان، ولكن دون السن القانونية للشخص البالغ، فإنهم يواجهون عقبات 

كبرية يف الوصول إىل املوارد والخدمات وفرص العمل والسوق. ومتر هذه الفئة العمرية 

بنقطة تحول، حيث تنتقل من املدرسة إىل العمل، وتستعد ملستقبل خارج مجال 

الزراعة أو داخله، وتكرر أو تكرس أمناط التمييز بني الجنسني. وتنفذ املنظمة برامج 

تراعي احتياجات هذه الفئة والتحديات التي تواجهها.

الهشة والحاالت  السياقات  يف  الشباب 
ميكن للشباب أن يغريوا قواعد اللعبة يف السياقات الهشة. وهناك حاليًا أكرث من 600 

مليون شاب يف جميع أنحاء العامل يعيشون يف سياقات هشة وصعبة. ويُعد الشباب 

املعرضون للخطر يف سياقات معينة هم أكرث عرضة للعنف والسقوط يف فخ التطرف أو 

سلوكيات املواجهة السلبية. وتنفذ املنظمة برامج محددة لتوظيف الشباب يف سياقات 

هشة مختارة ملنع تطرف الشباب وتبنيهم لسلوكيات املواجهة السلبية، من خالل زيادة 

فرص العمل. وعىل سبيل املثال، يف الصومال، توفر املنظمة، من خالل التعليم املهني 

والتدريب عىل املشاريع وإصالح البنية التحتية يف القطاعات ذات اإلمكانات العالية 

لالقتصاد، فرًصا للشباب للمشاركة يف النمو االقتصادي للبلد. وإىل جانب هذه املبادرة، 

تونس
مثل العديد من الشباب 
يف سهل جفارة الساحيل 

التونيس مل يتمكن محمد 
من العثور عىل وظيفة 
بعد دراسته الجامعية. 

ومن خالل مرشوع "تنُقل 
الشباب، واألمن الغذايئ، 

والحد من الفقر يف الريف" 
التابع للفاو، متكَّن من 
البقاء يف مسقط رأسه 

وإنشاء وحدة تربية 
السامن الخاصة به.
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تعمل املنظمة أيًضا مع وزارة مصايد األسامك عىل املستوى الفيدرايل ومستوى 

الواليات من أجل تنفيذ املرشوع املسمى »ال للقرصنة: بدائل للشباب الذين يعيشون 

يف املجتمعات الساحلية«، وذلك بهدف الوصول إىل الشباب الذين يعيشون عىل طول 

الساحل لدعمهم يف بناء سبل العيش يف قطاع مصايد األسامك وبالتايل ال يقعون يف 

براثن العمل يف القرصنة.

الزراعة مجال  يف  املسؤولة  االستثامرات  يف  الشباب  متكني 
إمكانية  الالزمة لضامن  االستثامرات  تنفيذ  قادرين عىل  الشباب غري  ما يكون  غالبًا 

بنجاح. وعالوة  أو توسيع نطاقها  التجهيز  أو  الزراعة  أنشطتهم يف مجال  إطالق 

عىل ذلك، قد ال يتمكنون من االستفادة من الفرص املتاحة يف سالسل اإلمدادات 

أن  نطاقًا. وميكن  األوسع  االستثامرات  املستثمرون أصحاب  يوفرها  التي  الزراعية 

باملشاركة  أو  بأنفسهم  الزراعي  القطاع  االستثامر يف  الشباب عىل  لتشجيع  يكون 

املرتابطة. وعىل  العوامل  من  العديد  بسبب  إيجابية  اقتصادية  اجتامعية  آثار  معهم 

للغاية  اإلجاميل منخفضة  املحيل  الناتج  الزراعة يف  تُعد مساهمة  املثال،  سبيل 

العاملة، مام يدل عىل أن االستثامرات اإلضافية ميكن  مقارنة بحصتها يف إجاميل 

اإلنتاجية. وتدعم منظمة األغذية والزراعة  أن تحقق فوائد كبرية من حيث زيادة 

يخص  فيام  الرئيسية  والفرص  التحديات  عىل  التعرف  لتعزيز  محددة،  تقييم  عمليات 

الزراعي املسؤول واالستفادة منه من خالل  باالستثامر  القيام  الشباب من  متكني 

الزراعية  املشاريع  املزارعني وأصحاب  املعنيني، أي شباب  إعطاء االستامع ألولئك 

يدعمونهم. الذين  وأولئك  والعامل 

والزراعة األغذية  منظمة  سياسة 

منظمة األغذية والزراعة الحكومات يف وضع أطر تدعم 
السياسات وتعزيز القدرات الالزمة لتعزيز املساواة بني الجنسني 
ومتكني املرأة عىل نحو مستدام كجزء ال يتجزأ من جهودها للقضاء 

عىل الجوع وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية. وكذلك تدعم املنظمة الحكومات يف 

تعزيز النظم الغذائية التي تشمل الشباب، لتسخري مساهمة قطاع األغذية الزراعية 

يف توفري وظائف أكرث وأفضل لشباب الريف. وتدعو املنظمة إىل دمج هذه القضايا يف 

الوثائق العاملية لوضع املعايري ويف حوارات السياسات رفيعة املستوى بشأن األمن الغذايئ 

والتغذية وتطوير النظم الغذائية الزراعية.

جمهورية 
تنزانيا 

المتحدة
امرأة شابة مع كوب من 

الحليب الطازج.
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مع 	� العاملي،  الغذايئ  األمن  لجنة  خالل  من  والزراعة،  األغذية  منظمة  تتعاون 

والقطاع  املدين  واملجتمع  األكادميية  واألوساط  اإلمنائية  والوكاالت  الحكومات 

املبادئ  يف  الشباب  وإدماج  الجنسني  بني  املساواة  اعتبارات  إلدراج  الخاص 

لجنة  مبادئ  وتشمل  والتغذية.  الغذايئ  لألمن  الدولية  واملعايري  عليها  املتفق 

الغذائية:  والنظم  الزراعة  يف  املسؤول  االستثامر  بشأن  العاملي  الغذايئ  األمن 

الشباب  وتنمية   ،)3 )املبدأ  املرأة  ومتكني  الجنسني  بني  املساواة  مبادئ 

.)4 )املبدأ  ومتكينهم 

والدعم 	� الدعوة  مجال  يف  أعاملها  بني  والزراعة  األغذية  منظمة  تجمع 

الجنسني  بني  تساوي  والتغذية  الغذايئ  لألمن  سياسات  صياغة  لضامن  الفني 

وللعاملة  غذائية  زراعية  واسرتاتيجيات  سياسات  وكذلك  للشباب،  وشاملة 

التنظيمية  واألطر  القوي  السيايس  بااللتزام  مدعومة  الريفية،  املناطق  يف 
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الزراعة  لوزاريت  الوطنية  القدرات  تعزيز  عىل  تساعد  أنها  كام  السليمة. 

الريفية. والتنمية 

ذات 	� التخطيط  عمليات  يف  الجنسني  بني  املساواة  والزراعة  األغذية  منظمة  تعمم 

املحددة  مساهامتها  تنفيذ  ويف  الوطنية  التكيف  خطط  ذلك  يف  مبا  باملناخ،  الصلة 

باريس. اتفاق  مبوجب  وطنيًا 

من 	� والتغذية  الغذايئ  األمن  سياسات  تركيز  من  والزراعة  األغذية  منظمة  تزيد 

الجنسني  بني  املساواة  قضايا  يف  نظرها  لضامن  املستوى  الرفيعة  الفعاليات  خالل 

ومتكينهم. الشباب  إرشاك  قضايا  وكذلك  املرأة،  ومتكني 

الشاملة 	� الزراعية  األغذية  سياسات  بشأن  الحوار  والزراعة  األغذية  منظمة  تدعم 

تعزيز  مع  الوطني،  املستوى  عىل  السياسات  ووضع  األدلة  عىل  والقامئة  للشباب 

والهجرة. )الشباب(  عاملة  وسياسات  الزراعية  الغذائية  السياسات  بني  االتساق 

مراعية 	� مؤرشات  اعتامد  ودعم  بتطوير  والزراعة  األغذية  منظمة  تقوم 

بشبكة  املتعلقة  البيانات  جمع  وأنظمة  واألعامر  الجنسانية  لالعتبارات 

والتغذية. الغذايئ  األمن 

املساواة 	� يا  قضا إدماج  تعزيز  عىل  لزراعة  وا األغذية  منظمة  تعمل 

يف  لتغذية  وا الغذايئ  األمن  واسرتاتيجيات  سياسات  يف  الجنسني  بني 

لزراعة  وا األغذية  منظمة  بني  السياسات  مرفق  خالل  من  ا  بلًد  25

واملرونة  لتغذوي  وا الغذايئ  األمن  تأثري  بشأن  األورويب  واالتحاد 

والتحول. واالستدامة 

العامة 	� التوصية  وضع  يف  رئيسيًا  دوًرا  والزراعة  األغذية  منظمة  لعبت 

التمييز  عىل  بالقضاء  املعنية  للجنة  الريفية  املرأة  حقوق  بشأن   34 رقم 

املرأة  بحقوق  االعرتاف  نحو  الدولة  التزامات  التوصية  وتوضح  املرأة.  ضد 

والزراعة. األغذية  مجال  يف  وتعزيزها  وحاميتها  الريفية 

األفريقي 	� االتحاد  اسرتاتيجية  تطوير  يف  والزراعة  األغذية  منظمة  ساهمت 

املرأة  لتمكني  تحويل  نهج  اتباع  تؤكد  التي   2027-2017 للفرتة  الجنسانية 

رأي  وتعزيز  شاملة  سياسية  بيئة  وتعزيز  الصمود  عىل  قدرتها  وبناء  اقتصاديًا 

وظهورها. وقيادتها  املرأة 

الجنسانية 	� االسرتاتيجية  وتنفيذ  وضع  والزراعة  األغذية  منظمة  دعمت 

دول  لجامعة   2025 لعام  الجوع  عىل  والقضاء  والتغذية  الغذايئ  األمن  لخطة 

الكاريبي. البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا 

السياسية 	� بالتزاماتها  للوفاء  دولة   15 مع  والزراعة  األغذية  منظمة  تعمل 

اللجنة  بشأن  التقارير  رفع  تيسري  طريق  عن  الريفية  املرأة  وضع  لتحسني 

قضايا  إلدماج  توصيات  وتنفيذ  املرأة  ضد  التمييز  عىل  بالقضاء  املعنية 

والتغذية  الغذايئ  األمن  سياسات  يف  املرأة  ومتكني  الجنسني  بني  املساواة 

االستثامر. واسرتاتيجيات  والترشيعات 

الجنس  حسب  املصنفة  البيانات  واستخدام  توافر  زيادة 
استهداًفا أكرث  سياسات  لفائدة 

لوضع  رضورية  الجنسانية  واإلحصاءات  الجنس  حسب  املصنفة  البيانات  تعترب 

الريف  يف  والفقر  الجنسانية  االعتبارات  تراعي  واسرتاتيجيات  وبرامج  سياسات 

يف  ومساهمتها  الريفية  املرأة  دور  لفهم  مهمة  البيانات  تعد  كام  الجوع.  وتقليل 

أو  نادرة  الزراعة  يف  املرأة  بأدوار  املتعلقة  املعلومات  تظل  ذلك،  ومع  الزراعة. 

مكتملة. غري 

أكرث  1919-2018 عىل  للفرتة  للمنظمة  اإلحصايئ  العمل  برنامج  ويشتمل 

اإلحصاءات  أو  الجنس  املصنفة حسب  بالبيانات  يتعلق  إحصائيًا  نشاطًا   30 من 

املواقع اإللكرتونية  بيانات يتم نرشها من خالل  الجنسانية، مبا يف ذلك سبع قواعد 

الرئيسية. واملنشورات  السنوية  والكتب 
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9.2 الفصل 
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امليدان قصص من 

الزراعة  نحو  تغيري  كعامل  املرأة  الهند: 
املستدامة والتغذية  والصحة 

من أجل تحسني اإلنتاجية الزراعية وكفاءة استخدام 

املياه، تتعاون منظمة األغذية والزراعة مع وزارة الزراعة 

يف والية أوتار براديش لتعزيز اإلطار املؤسيس والسياسايت 

لإلدارة املتكاملة للموارد املائية. نظمت مدرسة املياه 

للمزارعني )FWS( تدريباً لتعزيز قدرة املزارعني وتحسني املامرسات الزراعية املتعلقة 

بإدارة املياه ومغذيات الرتبة واآلفات واتخاذ قرارات مستنرية يف املراحل الحاسمة 

من دورة إنتاج املحاصيل. ولتغيري الديناميكيات الجنسانية الحالية، تشارك املرأة يف 

صنع القرار كرشيك عىل قدم املساواة يف الخدمات الزراعية وخدمات ما بعد اإلنتاج، 

وبالتايل زيادة اإلنتاجية الزراعية اإلجاملية ودخل املزارعني.

التحدث  لتمكينهن من  النساء  للمزارعات من  مياه  إنشاء مدارس  تم  كام 

وتم  الطبيعية.  املوارد  وإدارة  املستدامة  بالزراعة  املتعلقة  القضايا  ومناقشة  برصاحة 

تدريب ما مجموعه 6.720 امرأة عىل تويل أدوار قيادية يف مدارس املياه للمزارعني 

بالنساء. الخاصة 

لتحسني  الجنسني  بني  املساواة  تعزيز 
غواتيامال يف  والتغذية  الغذايئ  األمن 

دعمت منظمة األغذية والزراعة بالتعاون مع وكاالت 

األمم املتحدة األخرى وزارة الزراعة والرثوة الحيوانية 

واألغذية يف غواتيامال لوضع أول سياسة مؤسسية بشأن 

املساواة بني الجنسني. وتضمن هذه السياسة، التي تم 

التصديق عليها يف عام 2015، سامع صوت املرأة والرجل يف عمليات التنمية الريفية 

ومساواتهم يف الحصول عىل املساعدة التقنية الزراعية واملوارد اإلنتاجية. ودعمت 

املنظمة عملية تشاور ألصحاب املصلحة املتعددين مع الحكومة واملجتمع املدين 

لتطوير السياسة ودعم تنفيذها. وتم إدماج نهج املساواة بني الجنسني يف الربنامج 

الوطني لتعزيز الزراعة األرسية الذي سيمكن التعاون والتنسيق مع وحدات صنع 

القرار ذات الصلة يف الوزارة من أجل زيادة إدماج املساواة بني الجنسني يف عملها. 

ومن أجل تعزيز قدر أكرب من املساءلة لتحقيق املساواة بني الجنسني، دعمت منظمة 

األغذية والزراعة إنشاء إطار متابعة يراعي االعتبارات الجنسانية لصالح الربنامج 

الوطني لتعزيز الزراعة األرسية وتدريب وكالء اإلرشاد عىل التخطيط والرصد اللذين 

يركزان عىل الجنسانية. وتشكل السياسة وتنفيذها عالمة فارقة يف التنفيذ الوطني 

التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.

ليسوس  مركز  مبتكر:  نهج  كينيا: 
للنوع  املراعية  األعامل  لخدمات 

االجتامعي
نتائج ملموسة يف  كينيا تحقيق  لقد تم يف 

املشاريع يف سلسلة  إقامة  النساء عىل  تشجيع 

األلبان من خالل توفري خدمات  قيمة منتجات 

النوع االجتامعي. وتم تدريب أكرث من  تطوير أعامل مبتكرة ومتجاوبة مع 

التجارية  املوجهة لألعامل  الزراعة  النساء( عىل  600 مزارع )نصفهم من 

النساء من قبل مركز  ناشئًا تديرها  40 مرشوًعا  والقيمة املضافة، وتم دعم 

تعاونية محلية  إنشاؤه حديثًا ويعمل من خالل جمعية  تم  أعامل  خدمات 

بعدم املساواة بني الجنسني وآثاره  إلنتاج األلبان. كام أصبح الرجال أكرث وعياً 

عىل أداء األعامل ورفاه األرسة. وتم ترجمة الزيادة يف األرباح إىل زيادة يف 

لهند ا
امرأة تحصد األرز. 

وتحتوي الحاوية 
البالستيكية عىل حرشات 
الستخدامها يف املكافحة 

البيولوجية يف حقل األرز.
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التحاق األطفال باملدارس، وزيادة يف التنوع الغذايئ لألرس، وزيادة يف وقت الفراغ، 

وزيادة االستثامر يف تنويع األعامل.

وإثيوبيا تونس  يف  الريف  شباب  هجرة 
إثيوبيا  الواقعة يف منطقة أمهرة يف شامل  تُعد كالو 

هي موطن ميام عيل البالغ من العمر 28 عاًما. ومع 

املنطقة  الشباب من هذه  العديد من  ينتقل  ذلك، 

من إثيوبيا إىل الرشق األوسط بحثًا عن عمل وحياة 

البالد ال تواكب  العمل املتاحة يف  أفضل. فكمية فرص 

منوها السكاين. وتقل أعامر 71 يف املائة من سكان إثيوبيا عن 30 عاًما، ويفتقر 

الذهاب إىل اململكة  الكريم. وقرر ميام  العيش  العديد منهم إىل فرص لكسب 

أفضل،  أخته. وكانت رحلته، ليك يعيش يف حال  السعودية حيث تعيش  العربية 

السعودية وعمل  العربية  اململكة  إىل  سافر ميام  ليست سهلة. وأخرياً 

إثيوبيا. وعند عودته  إىل  اعتقاله وترحيله  تم  أشهر،  راعياً. وبعد بضعة 

مرة أخرى إىل قريته كان عليه االعتامد عىل والديه من أجل الحياة. 

األغذية  الذي تدعمه منظمة  الريف  تنقل شباب  بدأ مرشوع  وعندما 

العمل  للنظر فيه ويتمثل يف  أمامه خيار آخر  املنطقة، كان  والزراعة يف 

يف الزراعة يف وطنه. وكجزء من هذا املرشوع، تم اختيار ميام محمد 

الشباب اآلخرين،  البستنة. وجنبًا إىل جنب مع  للمشاركة يف مبادرات 

الذهبية عىل قطع  امللفوف والبصل والفاصوليا  بدؤوا يف زراعة 

التي تقدمها اإلدارة املحلية. ويُعد مرشوع تنقل شباب  من األرض 

العمل  فرص  لتوفري  مبتكرة  ريفية  تنمية  اسرتاتيجية  عبارة عن  الريف 

الهجرة  أسباب  الريف من أجل معالجة  الريفية لشباب  الحرة  واألعامل 

الفاو يف  العيش. وبالتعاون مع رشكائها، ساعدت  الناجمة عن ضيق 

إثيوبيا وتونس. الهجرة خياًرا يف  جعل 

عاملة  من  الحد  اآلمن:  العمل 
لبنان يف  األطفال 

يف جنوب لبنان، يقوم فؤاد ونسا، رئيس 

بوزارة  الزراعي، وهو مكتب ملحق  املركز 

لطالب  بالتدريس  الزراعة يف مرجعيون، 

ترتاوح أعامرهم بني 15 و18 عاًما يف 

تدريبية مكثفة  باملديرية. وشارك يف دورة  التقنية  الزراعة  مدرسة 

السالمة  والزراعة حول  األغذية  يومني مقدمة من منظمة  استمرت 

الرتكيز بشكل خاص عىل حامية  الزراعة، مع  املهنية والصحية يف 

الضارة والتدابري  الطفل. ويقول فؤاد: "كنت عىل علم دائم باآلثار 

البالغني  الزراعي، لكن معرفتي ركزت فقط عىل  العمل  الوقائية يف 

حتى بدأُت املشاركة يف دورات الفاو التدريبية". وفؤاد هو من بني 

التدريبية يف جميع  الدورات  السلسلة من  180 مهنيًا حرضوا هذه 

الزراعة وعامل حامية  التي تستهدف موظفي وزارة  البالد،  أنحاء 

واملزارعني. األطفال 

أثيوبيا
هاجر ميام إىل اململكة 

العربية السعودية بحثا 
عن العمل وحياة أفضل. 

وعندما تم ترحيله إىل 
بلده، اختارته الفاو 
للمشارك يف مبادرة 

 ،RYMمرشوع البستنة
والذي تلقى من خالله 

التدريب الزراعي.
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الفصل 10.2

االبتكار: منظمة األغذية والزراعة 
تزرع بذور التحول

السنغال
طورت منظمة األغذية 

والزراعة أربعة تطبيقات 
جديدة لتزويد املزارعني 

مبعلومات يف الوقت 
الحقيقي عن الطقس ورعاية 

املاشية واألسواق والتغذية.

©FAO/ALIOUNE NDIAYE

الفقر والجوع للقضاء عىل  أمر أسايس   االبتكار 
يف الريف

العامل تحديات غري مسبوقة تؤثر عىل استدامة نظمنا يواجه 
الغذائية والزراعية. وبدًءا من عدد سكان العامل املتزايد 

باستمرار والتحرض ومرورا باملوارد الطبيعية املتدهورة وفقدان 

التنوع البيولوجي ووصوالً إىل آثار تغري املناخ، تهدد تلك التحديات مجتمعة سبل 

عيش ماليني املزارعني األرسيني يف جميع أنحاء العامل. ولتلبية الطلب املتزايد عىل الغذاء 

من عدد سكان يتوقع أن يصل إىل 10 مليارات نسمة يف عام 2050، سيحتاج اإلنتاج 

الزراعي إىل زيادة بنحو 40 يف املائة مقارنة بعام 2012. ويجب أن يأيت الجزء األكرب من 

هذه الزيادة من املزارعني األرسيني الذين يديرون حوايل 90 يف املائة من مزارع العامل، 

وينتجون أكرث من 80 يف املائة من األغذية عىل مستوى العامل، ولكن من املفارقات أنهم 

غالبًا ما يكونوا فقراء ويعانون من سوء التغذية.

الغذاء،  من  املزيد  إلنتاج  الزراعة  تعزيز  عىل  املايض  يف  الجهود  تركزت  وبينام 

التغذية  وسوء  للجوع  الجذرية  األسباب  معالجة  عىل  حاليًا  ينصب  الرتكيز  أن  إال 

التي  الطريقة  تصبح  أن  ويجب  الغذايئ.  نظامنا  يف  التحويلية  التغيريات  خالل  من 

نظام  يف  تساهم  وأن  متاًما  مستدامة  ونستهلكها  ونوزعها  ونعالجها  األغذية  بها  ننتج 

النظم  لتحويل  الدافعة  القوة  هو  االبتكار  ألن  ونظًرا  معقولة.  وبأسعار  صحي  غذايئ 

الفقر  براثن  من  األرسيني  املزارعني  انتشال  يف  أساسيًا  أمًرا  يعترب  فإنه  الغذائية، 
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االبتكار الزراعي هو العملية اليت يقوم فيها 
األفراد أو املنظمات بتحويل املنتجات أو العمليات 
أو طرق التنظيم اجلديدة أو القائمة إىل االستخدام 
ألول مرة يف سياق حمدد من أجل زيادة الفعالية أو 
التنافسية أو القدرة على الصمود أمام الصدمات 
أو االستدامة البيئية.

حقائق وأرقام

ازداد استخدام اإلنرتنت واالنتشار الرقمي 	�
برسعة يف السنوات الـخمسة عرش 

املاضية، ولدى عدد أكرب من الناس حاليًا 
هواتف محمولة من الناس الذين لديهم 

الرصف الصحي أو املياه النظيفة.

يوجد حاليًا حوايل 4.3 مليار اشرتاك 	�
مجال واسع متنقل )االتحاد الدويل 

لالتصاالت، 2017(.

3.6 مليار شخص 	� هناك أكرث من 
أفقر  بني  اإلنرتنت، وحتى  يستخدمون 
20 يف املائة من السكان، فإن 7 من 
أصل 10 أرس لديها هاتف محمول 

)البنك الدويل، 2016(.

لدى 15 يف املائة فقط من األرس يف أقل 	�
البلدان منًوا وصول إىل اإلنرتنت يف املنزل، 

ولدى أكرث من 20 يف املائة فقط اشرتاك 
يف املجال الواسع املتنقل - أقل بأربع 
مرات من البلدان املتقدمة )االتحاد 

الدويل لالتصاالت، 2017(.

يستخدم 22 فقط من كل 100 شخص 	�
اإلنرتنت يف أفريقيا مقارنة بـ 48 من كل 
100 شخص عىل مستوى العامل )االتحاد 

الدويل لالتصاالت، 2017(.

النساء يف جميع 	� الفجوة يف نسبة  بلغت 
اإلنرتنت  يستخدمن  الاليئ  العامل  أنحاء 

مقارنة بالرجال 12 يف املائة يف عام 
2017 )االتحاد الدويل لالتصاالت، 

الفجوة مبستويات  وترتبط هذه   .)2017
معدالتها  أكرب  وتبلغ  االقتصادية  التنمية 

 يف أقل البلدان منًوا، حيث تصل إىل 
33 يف املائة.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2018 - معالجة الفقر والجوع من خالل االبتكار الرقمي.

األمن  تحقيق  عىل  العامل  ومساعدة  الريف  يف  واملرأة  الشباب  بطالة  ومعالجة 

املستدامة. التنمية  وأهداف  الغذايئ 

املنظامت  أو  األفراد  فيها  يقوم  التي  العملية  هو  الزراعي  االبتكار  ويعد 

إىل  القامئة  أو  الجديدة  التنظيم  طرق  أو  العمليات  أو  املنتجات  بتحويل 

التنافسية  أو  الفعالية  زيادة  أجل  من  محدد  سياق  يف  مرة  ألول  االستخدام 

وبالتايل  البيئية  االستدامة  أو  الصدمات  أمام  الصمود  عىل  القدرة  أو 

اإلدارة  أو  االقتصادية  التنمية  أو  والتغذية  الغذايئ  األمن  يف  املساهمة 

الطبيعية. للموارد  املستدامة 

2030 لعام  التنمية  االبتكار وخطة 

2030، باعتامد  لعام  املستدامة  التنمية  خطة 
من  عاملية  مبجموعة  البلدان  التزمت 

أهداف  وتدرك  التحولية.  والغايات  األهداف 
مع  جنب  إىل  جنبًا  يسري  أن  يجب  الفقر  عىل  القضاء  أن  املستدامة  التنمية 

وتلبية  عمل،  فرص  وخلق  شاماًل  اقتصاديًا  منًوا  تبني  التي  االسرتاتيجيات 

واملوارد  البيئة  وحامية  والصحة،  التعليم  ذلك  يف  مبا  االجتامعية  االحتياجات 

أن  يجب  كام  املناخ.  لتغري  االستجابة  مع  ذلك  وكل  األرض-  لكوكب  الطبيعية 

أحد. إهامل  بعدم  اإلجراءات  تلتزم 

حتديات منظمة األغذية والزراعة يف القرن الواحد والعشرين  
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االبتكار كوسيلة  إىل  2030 رصاحة  لعام  املستدامة  التنمية  وتشري خطة 

التنمية  أهداف  تحقيق  تحفيز  بدوره يف  االعرتاف  للتنفيذ، مع  أساسية 

الوصول  لتحسني  املعرفة  وتبادل  التعاون  تعزيز  إىل  الخطة  وتدعو  املستدامة. 

لتطوير ونقل ونرش  امللحة  الرضورة  واالبتكار. وتؤكد عىل  التكنولوجيا  إىل 

البلدان منًوا. القدرات ألقل  بناء  الحاجة إىل آليات  البيئية. كام تشري إىل  التقانة 

النامية االستفادة من اإلمكانات  البلدان  العديد من  يزال يتعني عىل  وال 

فهم ونرش محفزات وعمليات  النجاح عىل  ويتوقف  الزراعي.  لالبتكار  الكاملة 

التحوييل. التغيري  تعترب رضورية إلطالق  التي  االبتكار 

ذلك  يف  مبا   - القيود  ومعالجة  العوائق  إزالة  ينبغي  الراهن،  الوقت  ويف 

التي   - والسياساتية  والتنظيمية  واملؤسسية  واالجتامعية  التكنولوجية  القيود 

االهتامم  من  الرغم  وعىل  االبتكار.  عىل  وغريهم  األرسيني  املزارعني  قدرة  تخنق 

السياسات  خيارات  تطوير  يجب  أنه  إال  األخرية،  السنوات  يف  باالبتكار  الكبري 

أكرث  سياسات  وتنفيذ  صياغة  وميكن  الزراعي.  لالبتكار  الشاملة  النظم  لتعزيز 

مختلف  من  املستفادة  والدروس  الجيدة  املامرسات  تحليل  خالل  من  فعالية 

العامل. أنحاء 

ويعتمد األمن الغذايئ والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من حدة الفقر 

واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية عىل عمليات االبتكار التي يكون فيها صغار 

املنتجني هم األبطال. ويتطلب توسيع االبتكار من أصحاب املصلحة وصناع القرار 

مالي
أعضاء جمعية كرياتيف 
بنكادي، وهي جمعية 
لنساء قرية فينكولو، 

بعد حضور درس يف هذا 
املجال.

 ©FAO/ SWIATOSLAW
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الرسائل الرئيسية

املزارعون األرسيون مبتكرون.
بدأ املزارعون األرسيون يف االبتكار 	�

منذ فجر الزراعة. ويعترب تعزيز 
قدرة ماليني املزارعني األرسيني عىل 

االبتكار أمرًا بالغ األهمية يف الوقت 
الراهن، حيث يواجهون تحديات 

غري مسبوقة تؤثر عىل سبل عيشهم 
وكذلك عىل استدامة نظم الغذاء 

والزراعة يف العامل.

نحتاج إىل زيادة وترية االبتكار للتغلب 

عىل تحديات القرن الحادي والعرشين.
ميكن أن تؤدي زيادة وترية 	�

وتوسيع نطاق االبتكار يف مجال 
الزراعة إىل حدوث التحول الالزم 

لالستجابة لتغذية عدد متزايد من 
السكان املتزايد من حيث العدد 
ومعدل التحرض، ولتأثريات تغري 
املناخ وتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة. ومع انطالق عقد 
الزراعة األرسية، فقد حان الوقت 

لجمع أصحاب املصلحة مًعا لتبادل 
املعرفة واالستثامر وإطالق العنان 

للسياسات واملسارات ومناذج 

األعامل الهادفة إىل تشجيع االبتكار 
يف الزراعة.

االبتكار أكرث من التكنولوجيا.
إذا تجاوزنا التطبيقات أو الطائرات 	�

بدون طيار أو اآلالت الزراعية، 
فإن االبتكار يف الزراعة ينطوي 

عىل عمليات اجتامعية أو تنظيمية 
أو مؤسسية مختلفة ترتاوح بني 
الوصول إىل األسواق أو خدمات 
االئتامن أو اإلرشاد إىل تسويق 

املنتجات بطريقة جديدة.

االبتكار عملية معقدة حيث يلعب 

العديد من الجهات الفاعلة أدواًرا 

مختلفة.
يتعني عىل الحكومات وأصحاب 	�

املصلحة الرئيسيني اآلخرين، مبا 
يف ذلك املجتمع املدين ومنظامت 

املزارعني والهيئات البحثية والقطاع 
الخاص أن تلعب دوًرا يف تهيئة 

بيئة متكن االبتكار يف الزراعة من 
االزدهار وإيجاد الحلول. ويتوقف 

النجاح عىل ربط املحفزات التي 
تؤثر عىل استيعاب االبتكار.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2018 - عمل املنظمة يف مجال االبتكار الزراعي.

العمل مًعا من أجل 
التكيف مع تغري املناخ

ومنظمة  والزراعة  األغذية  منظمة  عززت 

 )WMO( العاملية  الجوية  األرصاد 

املزارعني  فقراء  ملساعدة  تعاونهام  مؤخرا 

وتعمل  املناخ.  تغري  مع  التكيف  عىل 

األرصاد  خدمات  تعزيز  عىل  املنظمتان 

متناول  يف  وجعلها  الزراعية  الجوية 

الخدمات  خالل  من  والصيادين  املزارعني 

ورواندا.  السنغال  من  بدًءا  الرقمية، 

لهذا  الرئيسية  األهداف  أحد  ويتمثل 

عىل  الوطنية  القدرات  تطوير  يف  التعاون 

واملناخية  الجوية  األرصاد  بيانات  توفري 

بهدف  الزراعية  املعلومات  لتحسني 

والخطط  السياسات  يف  دمجها  تيسري 

الزراعية. واالسرتاتيجيات 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة. 2018. معالجة الفقر والجوع من خالل االبتكار الرقمي.
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تطوير فهم أفضل ملسارات التأثري والرشاكات الجديدة ومناذج األعامل التي تشمل 

القطاعني العام والخاص واملجتمع املدين ومنظامت املزارعني. كام يجب عليهم تهيئة 

الظروف التي ستمكن االبتكار من االزدهار وربط هذه الجهات الفاعلة املختلفة وتعزيز 

قدرات املزارعني وأصحاب املصلحة اآلخرين وتوفري الحوافز لهم لالبتكار. ويلعب البحث 

واإلرشاد دوًرا رئيسيًا يف مسارات االبتكار هذه، وتدعو منظمة األغذية والزراعة إىل 

التحول من التدخالت التي تركز عىل املكونات الفردية لالبتكار الزراعي إىل "نهج النظام" 

الذي يهدف إىل تعزيز املؤسسات وأصحاب املصلحة، وكذلك الشبكات التي تستجيب 

بشكل أفضل الحتياجات املزارعني من أصحاب الحيازات الصغرية .

)ICT( واالتصال  املعلومات  تكنولوجيات 

واالتصال يؤدي  املعلومات  تكنولوجيات  مجال  يف  االبتكار 

إىل إحداث ثورة يف قطاعي الزراعة والغذاء. 
الذكاء  مثل  االبتكارات  تعمل  املتقدمة،  االقتصادات  ويف 

الطريقة  تغيري  عىل  الكتل  وسلسلة  البيانات  وتحليل  األشياء،  وإنرتنت  االصطناعي 

رطوبة  البيانات عن  بجمع  البعدية  املستكشفات  وتقوم  الزراعة.  بها  تعمل  التي 

املزارعني  املاشية، مام ميّكن  الحرارة ومنو املحاصيل ومستويات أعالف  الرتبة ودرجة 

من تحقيق غالت أفضل من خالل تحسني إدارة املحاصيل والحد من استخدام 

املعلومات  تكنولوجيات  وتقدم رشكات  واملياه.  الحرشية  واملبيدات  األسمدة 

إىل  باإلضافة  الكبرية،  اآلالت  الجنسيات ومصنعي  متعددة  والرشكات  واالتصال 

الزراعية الصغرية واملتوسطة، الخدمات )مبا يف ذلك اإلرشاد(  موردي املدخالت 

السوبر  ومحالت  املنفذون  ويعمل  الرقمية.  الوسائل  من خالل  ومؤسساتهم  للمزارعني 

تكنولوجيا  الغذائية من خالل  القيمة  الزراعية يف سلسلة  املنتجات  ماركت ومشرتو 

تعاونيات  قبل  من  الجديدة  التكنولوجيات  تُستخدم  كام  واالتصاالت.  املعلومات 

العديد  معلومات حول  لتوفري  والحكومات  املدين  واملجتمع  الدولية  واملنظامت  املزارعني 

التنظيم. الزراعة، مبا يف ذلك  من جوانب 

املعلومات  تكنولوجيات  الرسيعة يف مجال  العاملية  الثورة  تتناقض  ذلك،  ومع 

الفقراء والجياع يف  الكبرية املستمرة من األشخاص  تناقًضا صارًخا مع األعداد  واالتصال 

املعلومات  لتكنولوجيات  املبتكر  واالستخدام  الجديدة  الرقمية  التقنيات  وتخلق  العامل. 

الفقر والجوع. فهناك  القضاء عىل  فرًصا هائلة وتفرض تحديات هائلة عىل  واالتصال 

وتحسني  ومنتجات وخدمات جديدة  أنشطة  وتوفري  والرثوة  اإلنتاجية  لزيادة  إمكانية 

سبل العيش من ناحية، ومن ناحية أخرى، ميكن أن تؤدي هذه الفرص إىل مزيد 

ويف  القامئة.  واالقتصادية  االجتامعية  التفاوتات  وتفاقم  املهمشة  املجتمعات  عزل  من 

القائم  واالبتكار  الناشئة  التكنولوجيا  من  مستفيدة  املجتمعات  كل  ليست  الواقع، 

تكنولوجيات  عىل  االعتامد  الكثريون  ويواصل  واالتصاالت.  املعلومات  تكنولوجيا  عىل 

تكنولوجيا  إىل  للوصول  محدودة  إمكانية  لديهم  أو  التقليدية  واالتصال  املعلومات 

املعلومات واالتصاالت. والسؤال هو إىل أي مدى ميكن لالبتكار الرقمي أن يخدم هؤالء 

الطبقات  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيات  تفيد  أن  الركب؟ وهل ميكن  تخلًفا عن  األكرث 

املساعدة يف  الريفية؟ وهل ميكنها  املناطق  التي تعيش يف  األكرث ضعًفا يف مجتمعنا 

املنتجني؟ هل ميكنها توفري سبل  األرباح لصغار  الزراعة وزيادة  املخاطر يف مجال  تقليل 

أفضل؟  يبحثون عن مستقبل  الذين  الريف  الجديدة من شباب  لألجيال  بديلة  عيش 

غواتيماال
زراعة النب مع الدعم الفني 

- من بناء القدرات إىل 
مختلف املدخالت. يتمثل 
دخل هذا املزارع الرئييس 
يف زراعة نباتات النب ملدة 

8-10 أشهر ثم بيعها 
للمزارعني بغرض زراعتها.

©FAO/LEONESSA CRISCI
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الزراعة  يف  واالتصال  املعلومات  لتكنولوجيات  الجديد  واالستخدام  الرقمي  لالبتكار  وكيف ميكن 

الفقر والجوع يف الريف، ويوفر بدائل للهجرة؟ أن يساهم يف القضاء عىل 

العمل:  والزراعة يف  األغذية   ابتكار منظمة 
األدوات والربامج

االبتكار يف الزراعة جميع أبعاد دورة اإلنتاج عىل امتداد سلسلة يشمل 

القيمة بأكملها - من إنتاج املحاصيل واملاشية والحراجة أو مصايد األسامك 
إىل إدارة املدخالت واملوارد، وصوالً إىل التنظيم والوصول إىل األسواق. وتوضح 

األمثلة التالية بعض مساهامت منظمة األغذية والزراعة ودورها يف تشجيع االبتكار الزراعي.

)TECA( الزراعيني  املنتجني  لفائدة صغار  واملامرسات  التكنولوجيات 
تعترب التكنولوجيات واملامرسات لفائدة صغار املنتجني الزراعيني هي املنصة العاملية ملنظمة 

األغذية والزراعة عىل شبكة اإلنرتنت لتبادل املعرفة وتوثيق وتبادل املعلومات العملية حول 

التقنيات واملامرسات الزراعية ملساعدة املزارعني من أصحاب الحيازات الصغرية  يف هذا املجال. 

وهي تجمع بني قاعدة املعرفة ومنتدى مجموعات التبادل للتفاعالت وتحديد االحتياجات والتعلم 

املشرتك بني مختلف الجهات الفاعلة يف أنظمة االبتكار الزراعي. وتهدف التكنولوجيات واملامرسات 

لفائدة صغار املنتجني الزراعيني إىل إتاحة املعلومات التي يحركها الطلب عن إنتاج وحامية 

النباتات والحيوانات )مبا يف ذلك األسامك( وعن إدارة املوارد الطبيعية يف سياق التكيف مع تغري 

املناخ والحد من مخاطر الكوارث. كام أنها تجمع التقنيات املتعلقة بتحسني التغذية من الزراعة، 

والتنظيم والقدرات االجتامعية، وقضايا ما بعد الحصاد للسامح ألصحاب الحيازات الصغرية  

واملستخدمني اآلخرين بالوصول إىل األسواق بشكل أفضل. وبرصف النظر عن صغار املنتجني 

الزراعيني، يشمل املستخدمون مهنيني من اإلرشاد الريفي والخدمات االستشارية ومنظامت 

املنتجني واملنظامت غري الحكومية ومنظامت البحوث والجامعات والقطاع الخاص.

اإللكرتونية  الزراعة 
أكرث  والزراعة من  األغذية  بقيادة منظمة  اإللكرتونية  الزراعة  العاملي ملامرسة  املجتمع  يتألف 

من 000 12 عضو من 170 دولة وإقليم. وهو مبثابة منصة حيث يتبادل األعضاء املعلومات 

تحسني  إىل  ويهدف  واالتصاالت.  املعلومات  تكنولوجيا  باستخدام  املتعلقة  واملوارد  واألفكار 

املجتمعات  واالتصال يف متكني  املعلومات  لتكنولوجيات  الحيوي  الدور  بشأن  القرار  عملية صنع 

املستدامني. وتتمحور  الغذايئ  الزراعة واألمن  وبناء  الريف،  العيش يف  الريفية، وتحسني سبل 

والجامعات ومنظامت  والحكومات  املتحدة  األمم  املعرفة بني وكاالت  تبادل  املنصة حول 

األوسع.  واملجتمع  الخاص  والقطاع  املزارعني  الحكومية ومنظامت  واملنظامت غري  البحوث 

البّناء، فإن أحد أكرث األنشطة شعبية هو مناقشات  الحوار  املعرفة يعتمد عىل  تبادل  بأن  وإدراكًا 

مؤسسات  وتقودها  بالطلب  مدفوعة  املوضوعات  تكون  اإللكرتونية، حيث  الزراعة  منتدى 

اإللكرتونية. الزراعة  من  مختلفة  متخصصة يف مجاالت  رشيكة 

العنارص األساسية لالبتكار 
الزراعي املستدام

يتطلب االبتكار التزاما طويل 	�
األجل من مختلف الجهات 

الفاعلة، السيام من أجل استدامة 
املزارعني األرسيني والتمكن 
من تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة.

يجب تقييم نظم االبتكار الزراعي 	�
بهدف تنوير التدخالت املناسبة 

إلطالق إمكانيات االبتكار الزراعي 
للمزارعني األرسيني.

ميكن للرشاكات املبتكرة تحفيز 	�
عملية تحويل أنظمة االبتكار 

الزراعي، مع االعرتاف بأن الثقة 
واالعرتاف املتساوي بني الرشكاء/

الجهات الفاعلة تشكل أساس 
الناجحة. الرشاكات 

االبتكار محدد السياق ولذلك، 	�
من الرضوري إدراك تنوع 

املزارعني األرسيني )مبا يف ذلك 
الفالحني والسكان األصليني 

والصيادين  التقليدية  واملجتمعات 
ومزارعو الجبال ومريب املاشية 

والرعاة وكذلك املزارعني يف 
الهامشية( واحتياجاتهم  األرايض 
املختلفة يف سياقات مختلفة من 

أجل التوسع االبتكار.

التنمية 	� لتحقيق أهداف 
املستدامة، السيام الهدف 2، 

هناك حاجة إىل زيادة االبتكارات 
من خالل الرشاكات واستخدام 

مجموعة متنوعة من النهج 

املحددة السياق مثل اإليكولوجيا 
الحيوية  الزراعية والتقانات 

املعلومات  الزراعية وتكنولوجيات 
واالتصال وغريها.

عمليات االبتكار املدفوعة 	�
بالطلب مطلوبة، السيام لتمكني 

املزارعني األرسيني من االبتكار 
)مثل تنمية القدرات يف القيادة، 

والتفاوض، والدعوة، وتحليل 
البيانات، والعمل الجامعي 

وخالفه(.

الشمولية رضورية لالبتكار 	�
الفعال )مثل الجنس والشباب 
ومجموعات الشعوب األصلية 

وما إىل ذلك(، السيام من خالل 
السياسات املناسبة التي يجب أن 

تضمن عدم إهامل أحد.

تعترب اآلليات الرسمية وغري 	�
الرسمية للتواصل والتعلم املشرتك 

واإلبداع املشرتك وتبادل املعرفة 
وتبادل املعلومات رضورية 

االبتكار. لتحفيز 

يجب أن تؤدي العنارص الرئيسية 	�
لالبتكار  الناجح  للتطبيق 

واستخدامه إىل كفاءة وربحية 
واستدامة املزارعني األرسيني.

تعترب الدروس املستفادة من 	�
تجارب االبتكار عنرًصا أساسيًا 

التنمية  لتحقيق أهداف 
املستدامة للمزارعني األرسيني 

والشباب.

املصدر: ملخص الرئيس: ندوة ابتكارية للمزارعني األرسيني، 2018.

10.2 الفصل 
التحول بذور  تزرع  والزراعة  األغذية  منظمة  االبتكار: 
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تدعو منظمة األغذية والزراعة إىل التحول من التدخالت 
اليت تركز على املكونات الفردية لالبتكار الزراعي إىل 

"نهج النظام" الذي يهدف إىل تعزيز املؤسسات وأصحاب 
املصلحة، وكذلك الشبكات اليت تستجيب بشكل أفضل 

ملتطلبات املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية.

إمكانية استخدام الطائرات من دون 
طيار للتحذير املبكر والتحكم الوقايئ 

ضد الجراد

تتم مراقبة املناطق الشاسعة من 
الصحراء املمتدة من غرب أفريقيا 

إىل الهند مبا يف ذلك بعض أفقر دول 
العامل بانتظام ضد الجراد الصحراوي 

بواسطة فرق أرضية وطنية يف مركبات. 
وال تحتوي هذه املناطق عىل تغطية 
للهواتف املحمولة أو اإلنرتنت، وقد 

تبعد عدة أيام سريًا بالسيارة من املركز 
الوطني ملكافحة الجراد. ولتحفيز 

األمور، يجري اآلن البحث والتطوير 
لتوفري حل يتمثل يف طائرة  من دون 

طيار ثابتة الجناحني. وستكون الطائرة 
من دون طيار قادرة عىل الطريان عىل 

بعد حوايل 100 كم أثناء جمع البيانات 
حول مواقع الغطاء النبايت األخرض 

ومعالجة هذه الصور عىل الخريطة. 
وبدورها، ستوجه الخريطة فرق املسح 

األريض إىل مناطق محددة. وميكن رش 

اإلصابات الكبرية بأمان وفعالية بواسطة 

طائرة تحكم من دون طيار قبل أن 

يتشكل الجراد من أرساب. ويجب أن 

تكون جميع الطائرات من دون طيار 

خفيفة الوزن ومحمولة وتعمل بالطاقة 

الشمسية ومتينة وسهلة االستخدام 

 dLocust" والصيانة محليًا. وسيتم دمج

Family" مع "eLocust3"، وهو 

الجهاز اللوحي املحمول باليد الذي 

تستخدمه فرق املسح والتحكم لتسجيل 

املالحظات ونقلها يف الوقت الفعيل 

عرب األقامر الصناعية. وستكون املراكز 

الوطنية ملكافحة الجراد مسؤولة عن 

إدارة الجهاز واستخدامه.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2018، معالجة الفقر والجوع من خالل االبتكار الرقمي.

أفريقيا يف  الرقمية  الخدمات 
تقل أعامر أكرث من 60 يف املائة من سكان أفريقيا البالغ عددهم 1.2 مليار شخص عن 25 عاًما، ولكن مع 

قلة فرص العمل يف املناطق الريفية حيث يقيم غالبية السكان، هناك حالة من عدم اليقني املتزايد بشأن 

استعداد القارة لالستفادة من هذا املورد. وسيثبت االبتكار الرقمي واستخدام تكنولوجيات املعلومات 

واالتصال أنهام رضوريان إلطالق األعامل الزراعية يف أفريقيا وسد الفجوة يف الريف، ودعم أصحاب الحيازات 

الصغرية  واملزارعني األرسيني والصيادين والرعاة وسكان الغابات. وميكن للتكنولوجيات واملناهج املبتكرة 

زيادة اإلنتاجية والربحية، وتحسني استهالك األطعمة املغذية، ومتكني الشباب والنساء من الوصول إىل 

املعلومات والتكنولوجيا واألسواق وضامن املامرسات الزراعية املستدامة بيئيًا لألجيال القادمة.

وتعمل منظمة األغذية والزراعة والرشكاء معا عىل تطوير مبادرات الدمج الرقمي وتعزيزها 

وتنفيذها وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية املبتكرة. ويعترب تقريب الحلول من احتياجات األرس الفقرية يف 

أفريقيا وغريها من املناطق مساهمة مبارشة يف الحد من الفقر وتحقيق األمن الغذايئ. ويساعد استخدام 

تكنولوجيات املعلومات واالتصال عىل تعظيم أثر الخدمات االستشارية الحالية يف الريف والخدمات املالية 

وبرامج الحامية االجتامعية، وييرس الوصول إىل األسواق واملعلومات وفرص مبارشة األعامل الحرة. وتعالج 

مبادرات الشمول الرقمي العوائق التي تحول دون تبني اإلنرتنت عرب الهاتف املحمول من خالل البنية 

التحتية والسياسة، والقدرة عىل تحمل التكاليف ومحو األمية الرقمية وتوافر املحتوى املحيل.

الزراعي االبتكار  نظم  املدارية:  الزراعة  برنامج 
يعد تعزيز قدرة املزارعني األرسيني عىل االبتكار أمرًا رضوريًا. ولرفع مستوى تنمية القدرات ليك تواكب 

التحديات التي تواجه الزراعة يف القرن الحادي والعرشين، تبنى رشكاء برنامج الزراعة املدارية نهًجا متكاماًل 

جديًدا بعنوان اإلطار املشرتك لتنمية قدرات نظم االبتكار الزراعي. ويعتمد اإلطار العام لربنامج الزراعة 

املدارية العام عىل منظور نظم االبتكار الزراعي، والذي يدرك أن االبتكار الزراعي هو عملية تشمل العديد 

من العنارص الفاعلة والعوامل املختلفة، وأنه ال ميكن أن ينطلق إال إذا كان يلبي مطالب املستخدمني 

الرئيسيني. ويقرتح برنامج الزراعة املدارية مقاربة عملية لتنمية القدرات بشأن االبتكار الزراعي تهدف إىل 
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تنسيق تنوع االسرتاتيجيات القامئة. ويوفر اإلطار املشرتك املفاهيم واملبادئ واملنهجيات 

واألدوات الالزمة لفهم بنية نظام االبتكار الزراعي بشكل أفضل، وتقييم احتياجات تنمية 

القدرات، وتخطيط وتنفيذ ومراقبة وتقييم تدخالت تنمية القدرات. ويجب أن يؤدي ذلك 

إىل نظام ابتكار زراعي أكرث استدامة وفعالية. كام يشدد اإلطار املشرتك عىل الدور الحاسم 

للقدرات الوظيفية وقضايا التيسري وإدارة التوثيق وإدارة املعرفة وكذلك دور التفكري 

والتعلم يف متكني االبتكار الزراعي. ويتم استيثاق اإلطار املشرتك يف تسعة بلدان يف أفريقيا 

وآسيا وأمريكا الوسطى، حيث يتم تطوير قدرات االبتكار عىل مستوى رشاكات االبتكار 

وشبكات املنظامت والبيئة التمكينية. وسيدعم هذا النهج تطوير نظام ابتكار زراعي قادر 

عىل التكيف واالستجابة للتحديات الجديدة والناشئة.

مليكنة ا
تغطي امليكنة الزراعية املستدامة جميع مستويات تكنولوجيات الزراعة واملعالجة، من 

األدوات اليدوية البسيطة واألساسية إىل املعدات األكرث تطوًرا واملحركات. ويستغرق زراعة 

هكتار من األرض 60 يوًما باستخدام مجرفة يدوية، مقارنة بحوايل ثالثة أيام باستخدام 

طاقة الجر الحيواين أو أقل من يوم يف حالة استخدام مبذر مبارش يعمل بالطاقة. ويف 

العديد من املجتمعات القامئة عىل الزراعة، توفر النساء ما يصل إىل 80 يف املائة من إجاميل 

العاملة الزراعية. وميكن للميكنة أن تخفف وتقلل من العمل الشاق وتخفف من عبء 

نقص العاملة. ففي زامبيا عىل سبيل املثال، تقدر مدخرات العمل من اعتامد املعدات التي 

تعمل بالحيوانات مبا يرتاوح بني 25 يف املائة و35 يف املائة. وتهدف منظمة األغذية والزراعة 

إىل زيادة تبادل املعرفة حول املعدات الزراعية واملامرسات املستدامة من خالل تعزيز 

الرشاكات مع مؤسسات القطاعني العام والخاص التي تعزز االبتكار والبناء عىل التكنولوجيا 

الحالية. كام تدعم املنظمة الحكومات لوضع اسرتاتيجيات تعزز امليكنة وتعمل مع 

املرشوعات الصغرية والتعاونيات واملنظامت املحلية لضامن حصول املزارعني من أصحاب 

الحيازات الصغرية  عىل الخدمات اآللية واستخدامها.

الصني يف  آغالب  مخترب 
أنشأت منظمة األغذية والزراعة مخترب أغالب يس إكس )AgLab Cx( يف الصني، وهو 

االنتقائية، مبا يف ذلك  والخربات  الرشكاء  متنوعة من  لالبتكار يضم مجموعة  مخترب 

املستهلكني  ومجموعات  واألكادمييني  االجتامعيني  واملبتكرين  الصني  يف  الزراعة  وزارة 

الحكومة  املخترب مساحة إلرشاك  العمل. ويوفر  االبتكار يف جميع مجاالت  لتعزيز 

املشكالت، وهو مخصص  املدين يف حل  الخاص واملجتمع  والقطاع  والتقنيني  والشباب 

الغذايئ.  واألمن  املستدامة  الزراعية  التنمية  وتطويرها يف مجال  األولية  النامذج  لتجربة 

الناس، يجمع مخترب اغالب يس إكس العنارص  النهج الذي يركز عىل  واستناًدا إىل 

بجانب  املشكلة  عليها حل  يتعني  التي  والزراعية  الغذائية  النظم  يف  املشاركة  الفاعلة 

املتعدد  التعاون  أجل  لحلها من  واملالية  التقنية  القدرة  لديها  التي  العنارص  تلك 

املشرتك. واإلبداع  التخصصات 

كينيا
يستخدم املستفيدون من 

برنامج امليكنة لفائدة 
املزارعني العاملني يف الزراعة 

الحافظة للموارد التابع 
ملنظمة األغذية والزراعة 

مبذر مبارش يجره جرار مع 
ملحق للسامد بالقرب من 
نياهورو، مقاطعة اليكيبيا.

 ©FAO/LUIS TATO

ومعالجتها  األرض  رصد  بيانات  إىل  الوصول  تيسري  نظام 
)SEPAL( األرايض  رصد  ألغراض  وتحليلها 

رصد  ألغراض  وتحليلها  ومعالجتها  األرض  رصد  بيانات  إىل  الوصول  تيسري  نظام 

املفتوح  الحرجية  املعلومات  لنظام  الربمجيات  مجموعة  مكونات  أحد  هو  األرايض 

وميّكن  الصور  ملعالجة  شاملة  قدرات  يوفر  والذي  والزراعة  األغذية  ملنظمة  التابع 

الخشبي  بالحصاد  املرتبطة  تلك  مثل  الغابات،  يف  الصغرية  التغيريات  اكتشاف  من 

األقامر  بيانات  عن  االستعالم  للمستخدمني  وميكن  املستدام.  غري  أو  القانوين  غري 

االحتياجات  لتلبية  منتجاتهم  وتصميم  وكفاءة،  برسعة  ومعالجتها  الصناعية 

خالل  ومن  برسعة.  صلة  وذات  متطورة  مكانية  جغرافية  تحليالت  وإنتاج  املحلية، 

التحتية  والبنية  السحابية  الحوسبة  عىل  القامئة  العمالقة  الحواسيب  استخدام 

نظام  يتيح  إيرث(،  غوغل  محرك  )مثل  املكانية  الجغرافية  للبيانات  الحديثة 

األرايض  رصد  ألغراض  وتحليلها  ومعالجتها  األرض  رصد  بيانات  إىل  الوصول  تيسري 

ومعالجتها  املهمة  التاريخية  الصناعية  األقامر  بيانات  إىل  الوصول  للمستخدمني 

أوروبا.  يف  وكوبرنيكوس  الندسات  برنامج  من  البيانات  أحدث  إىل  باإلضافة 

ألغراض  وتحليلها  ومعالجتها  األرض  رصد  بيانات  إىل  الوصول  تيسري  نظام  ويساعد 

تغري  أثار  من  التخفيف  خطط  لتحسني  الطريق  متهيد  عىل  البلدان  األرايض  رصد 

أفضل.  بشكل  األرايض  الستخدام  اطالًعا  أكرث  وسياسات  املناخ 

10.2 الفصل 
التحول بذور  تزرع  والزراعة  األغذية  منظمة  االبتكار: 
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دائرة معلومات الجراد الصحراوي لدى منظمة األغذية والزراعة
تقوم دائرة معلومات الجراد الصحراوي )DLIS( مبراقبة وضع الجراد باستمرار. 

وال ميكن لألقامر الصناعية أن تكتشف الحرشات نفسها ولكن ميكنها تحفيز عملية 

تحديد مناطق التكاثر املحتملة وجعل التدخالت األرضية أكرث فعالية. وتُستخدم صور 

االستشعار عن بُعد للكشف عن املناطق الصحراوية التي سقطت فيها األمطار، حيث 

تكون الرتبة رطبة مبا يكفي لوضع البيض، وحيث تكون النباتات خرضاء لتوفري الغذاء 

واملأوى للجراد. كام تُستخدم تقنية محرك غوغل إيرث لتقديم هذه املنتجات بشكل 

أرسع إىل البلدان املتأثرة وصناع القرار. وباإلضافة إىل ذلك، تستخدم الفرق الوطنية 

ملسح الجراد ومكافحته أجهزة لوحية محمولة صلبة يف امليدان لتسجيل مالحظاتها، ثم 

إرسالها يف الوقت الفعيل عرب القمر الصناعي إىل مراكزها الوطنية ملكافحة الجراد وإىل 

دائرة معلومات الجراد الصحراوي التابعة للمنظمة.

ويتم جمع البيانات املرجعية الجغرافية يف امليدان وتحليلها عىل أساس يومي. ويعتمد 

هذا التحليل، الذي تجريه مراكز مكافحة الجراد الوطنية ودائرة معلومات الجراد الصحراوي 

التابعة ملنظمة األغذية والزراعة، عىل مجموعة من األدوات الربمجية املستندة إىل الكمبيوتر 

التي طورتها املنظمة والعديد من الرشكاء ألغراض اإلنذار املبكر، فضاًل عن أجهزة محددة 

مثل الجهاز اللوحي املحمول باليد املسمى )eLocust(. وتشكل هذه املكونات أقدم نظام 

لرصد اآلفات املهاجرة واإلنذار املبكر يف العامل. وتقوم منظمة األغذية والزراعة حاليًا بدراسة 

استخدام الطائرات من دون طيار لدعم عمليات املسح واملراقبة.

سري النكا
يستخدم األطباء 

البيطريون جهاز تحديد 
املواقع )GPS( لتتبع 

وتوثيق مواقع قطعان 
املاشية التي تم اختبارها 

بحثًا عن الطاعون 
البقري.

 ©FAO/ISHARA

KADIKARA

)GFAR( واالبتكار  الزراعية  للبحوث  العاملي  املنتدى 
األغذية  منظمة  استضافته  الذي  واالبتكار،  الزراعية  للبحوث  العاملي  املنتدى 

الزراعية  البحوث  حول  املتعددين  املصلحة  ألصحاب  عاملي  منتدى  هو  والزراعة، 

من  بدءا   – الزراعي  الطيف  عرب  املصلحة  أصحاب  ميّكن  وهو  الزراعي،  واالبتكار 

التعاوين  والعمل  النقاش  يف  املشاركة  من   - املزارعني  إىل  ووصواًل  واملنظامت  الباحثني 

الزراعية  للبحوث  العاملي  املنتدى  وييرس  للزراعة.  واملستقبيل  الحايل  املوقف  حول 

من  بدًءا  املعقدة  املسارات  طول  عىل  األهداف  وتبادل  والرشاكات  التعاون  واالبتكار 

التنمية. نتائج  إىل  ووصواًل  البحث 

املختارة واملبادرات  الُنهج  الزراعي:  االبتكار 

مجال ميكن  يف  االبتكار  نطاق  وتوسيع  ترسيع  يؤدي  أن 
متزايد  لعدد  الطعام  لتوفري  الالزم  التحول  إىل  الزراعة 

الحرضية،  املناطق  يف  عددهم  يزداد  الذين  السكان  من 

االبتكار  ويتجاوز  املستدامة.  التنمية  أهداف  وتحقيق  املناخ  تغري  آلثار  واالستجابة 

بل  الزراعية،  اآلالت  أو  طيار  بدون  الطائرات  أو  التطبيقات  الزراعة  مجال  يف 

ملواجهة  مختلفة  مؤسسية  أو  تنظيمية  أو  اجتامعية  نُهج  أو  عمليات  عىل  ينطوي 

تقودها  مختارة  زراعية  ومامرسات  نُهج  التالية  األمثلة  ومتثل  الحالية.  التحديات 

والزراعة. األغذية  منظمة 

ُيعد االبتكار أمًرا مهًما يف 
تقييم القدرة اإلنتاجية 

للمزارعني األسريني، خاصة 
يف املزارع األسرية الصغرية 

واملتوسطة احلجم اليت 
تستحوذ على حصة كبرية من 
األراضي الزراعية وتنتج الكثري 

من األغذية يف البلدان ذات 
الدخل املنخفض واملتوسط.

حتديات منظمة األغذية والزراعة يف القرن الواحد والعشرين  
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اإليكولوجية الزراعة 
لتحسني  اإليكولوجية  واملبادئ  املفاهيم  تطبيق  عىل  اإليكولوجية  الزراعة  تعتمد 

االجتامعية  الجوانب  مراعاة  مع  والبيئة،  والبرش  والحيوانات  النباتات  بني  التفاعالت 

توفري نظام غذايئ مستدام وعادل. ومن خالل  التي تحتاج إىل معالجة من أجل 

الغذايئ من خالل  األمن  دعم  اإليكولوجية  للزراعة  التآزر، ميكن  أوجه  تحقيق 

البيولوجي  والتنوع  اإليكولوجية  النظم  استعادة  مع  ومغذية  صحية  أغذية  إنتاج 

وتنظيم  تصميم  عىل  اإليكولوجية  الزراعة  وتعتمد  املستدامة.  للزراعة  الرضوريني 

وتعمل  الطبيعية  واملناظر  واملزارع  والحيوانات  للمحاصيل  السياق  حسب 

الزراعة  وتُعد  األرض.  وتحت  فوق  البيولوجي  التنوع  تحفظ  التي  الحلول  مع 

من  القدر  بنفس  تتمتع  التي  املتطورة  الغذائية  النظم  أساس  هي  اإليكولوجية 

يف  هاًما  دوًرا  وتلعب  والزراعية،  واالجتامعية  واالقتصادية  البيئية  األبعاد  يف  األهمية 

معه. والتكيف  املناخ  تغري  مواجهة  عىل  القدرة  بناء 

والزراعة،  األغذية  منظمة  أطلقت  اآلخرين،  املتحدة  األمم  مع رشكاء  وبالتعاون 

مدى  تنفيذها عىل  ليتم  اإليكولوجية  الزراعة  نطاق  توسيع  مبادرة   ،2018 عام  يف 

املتعددين.  املصلحة  أصحاب  من  مع رشكاء  بالتعاون  القادمة،  العرش  السنوات 

أنظمة  لتعزيز  الزراعية  لإليكولوجيا  برامج  إطالق  تم  اإلقليمي،  املستوى  وعىل 

مع  كثب  عن  والعمل  ومحلية،  القاعدة  من  ومنطلقة  املزارعون  يقودها  ابتكار 

الزراعة  نطاق  توسيع  يجري  الُقطري،  املستوى  وعىل  والحكوميني.  اإلقليميني  الرشكاء 

البهاما  أنغوال وجزر  العامل، مبا يف ذلك  أنحاء  بلدان يف جميع  اإليكولوجية يف عدة 

ونيبال  ولبنان  وجامايكا  والهند  وغينيا  والصني  القوميات(  متعددة  )دولة  وبوليفيا 

وتونس. وتوباغو  وترينيداد  والسودان  والسنغال  لوسيا  وسانت 

 نيبال 
التنوع واالزدهار والثقافة يف جبال الهياماليا
للفاصوليا املزروعة عىل ارتفاع 2300 مرت يف وادي سينجا 

يف الهياماليا يف منطقة جومال يف نيبال، أهمية كبرية 

للمجتمع. وتتمتع الفاصوليا بقيمة غذائية جيدة وعالية، 

وترتبط أيًضا بالثقافة املحلية واملهرجانات الدينية، مثل 

جاناي بورين، الذي ميثل نهاية الشهر املمطر وبداية موسم الربد. ويزرع املزارعون 

املحليون الفاصوليا يدويا دون استخدام املبيدات لضامن صحة الرتبة واملواد الغذائية. 

ومع ذلك، واجه إنتاج الفاصوليا منافسة، حيث تم إدخال محاصيل ذات عوائد 

مرتفعة. ومن خالل مبادرة تقودها رشاكة الجبال أدى التسويق والتوزيع األفضل 

لفاصوليا جومال عالية الجودة إىل مضاعفة اإلنتاج يف السنوات الثالث املاضية. وارتفع 

سعر السوق بنسبة 25 يف املائة بسبب القيمة املضافة لعالمة منتجات رشاكة الجبال. 

وباإلضافة إىل دعم سبل املعيشة والثقافات التقليدية للسكان املحليني، ازدادت 

مشاركة النساء بنسبة 13 يف املائة يف نفس الفرتة.

العنارص العرشة لعلم البيئة الزراعية

 

البلدان  لتوجيه 
بشـأن تحويل نظمها 
والزراعية،  الغذائية 

بغـرض تعميم الزراعة 
املسـتدامة عىل نطاق 

ولتحقيق  واسع، 
الهـدف املتمثل يف 

القضـاء عىل الجوع 

والعديد من أهداف 
التنمية املسـتدامة 

انبثقت  األخرى، 
العنـارص العرشة التالية 
من النـدوات اإلقليمية 

األغذية  ملنظمة 
والزراعة حول علم 

الزراعية: البيئة 

التنوع	�
املشاركة يف إنشاء 	�

وتبادل املعرفة
التآزر	�
الكفاءة	�
إعادة التدوير	�
القدرة عىل الصمود	�

القيم اإلنسانية 	�
واالجتامعية

الثقافة والتقاليد 	�
الغذائية

الحوكمة املسؤولة	�
االقتصاد التعميمي 	�

والتضامني

تعد العنارص العرشة 
لعلم البيئة الزراعية 

الحوكمة املسؤولةمرتابطة 

التنوع

الكفاءة

املشاركة يف إنشاء وتبادل املعرفة

 القدرة عىل
الصمود

الثقافة والتقاليد
الغذائية

التآزر إعادة التدوير

 القيم اإلنسانية
واالجتامعية

االقتصاد التعميمي والتضامني
املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2018.

10.2 الفصل 
التحول بذور  تزرع  والزراعة  األغذية  منظمة  االبتكار: 
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األزرق للنمو  أزق  زي 
النمو  بني  التوازن  لتحقيق  أساليب  عن  األزرق  النمو  اسرتاتيجيات  تدافع 

للنظم  املستدام  واالستخدام  الغذايئ  واألمن  االجتامعية  والتنمية  االقتصادي 

والدروس  الخربات  تبادل  ويعد  العذبة.  باملياه  والخاصة  البحرية  اإليكولوجية 

قوية.  "زرقاء"  اقتصادات  وتطوير  االبتكار  تشجيع  يف  مهمة  أوىل  خطوة  املستفادة 

إىل  بها،  الخاصة  األزرق  النمو  مبادرة  من خالل  والزراعة،  األغذية  منظمة  وتهدف 

تحفز  التي  الناجحة  املامرسات  بشأن  الحوار  وزيادة  التعاون  من  املزيد  تشجيع 

توفر  أن  ميكن  التي  املبتكرة  واألسواق  الصناعات  يف  والنظر  املستدامة،  التنمية 

السمك  جلد  استخدام  لالهتامم  واملثرية  اإلبداعية  األمثلة  ومن  تنافسية.  ميزة 

األسامك  ومصائد  التقليدية  الصيد  قطاعات  وتوفر  أنيقة.  أزياء  تصاميم  إلنشاء 

كام  نفايات.  كمنتج  إليه  يُنظر  ما  غالبًا  الذي  السمك،  جلد  من  هائلة  كميات 

يؤدي  أن  وميكن  األطليس.  املحيط  عرب شامل  البحرية  األعشاب  استزراع  ينمو 

استدامة  زيادة  إىل  األزياء  صناعة  يف  املائية  للموارد  واملتزايد  املبتكر  االستخدام 

األسامك. ومصائد  األزياء  قطاعي  من  كل 

األحيائية التكنولوجيات 
يف  املطبقة  التكنولوجيات  من  كبرية  مجموعة  األحيائية  التكنولوجيا  تشمل 

والصناعات  املائية،  األحياء  وتربية  األسامك  ومصايد  والغابات  واملاشية  املحاصيل 

للنباتات  الورايث  التحسني  مثل  مختلفة،  أغراض  لعدة  وتستخدم  الزراعية. 

لألغذية  الوراثية  املوارد  وحفظ  وتوصيف  كفاءتها؛  أو  غالتها  لزيادة  والحيوانات 

وإنتاج  اللقاح،  وتطوير  والحيوانية؛  النباتية  األمراض  وتشخيص  والزراعة؛ 

املخمرة. األطعمة 

األحيائية  التكنولوجيا  دمج  يتم  عندما  أنه  والزراعة  األغذية  منظمة  تدرك 

والخدمات  واملنتجات  األغذية  إلنتاج  األخرى  التكنولوجيات  مع  مناسب  بشكل 

احتياجات  تلبية  يف  كبري  بشكل  تساعد  أن  األحيائية  للتكنولوجيا  ميكن  الزراعية، 

وانتشاًرا. تزايًدا  يشهدون  الذي  الحرضيني  السكان 

لتوفري  األحيائية"  التكنولوجيا  "منتدى  املنظمة  أطلقت   ،2000 عام  ويف 

وإنشاء  النامية  البلدان  يف  الزراعية  األحيائية  التكنولوجيا  عن  جيدة  معلومات 

التكنولوجيا  بشأن  والخربات  النظر  وجهات  لتبادل  للناس  متاح  محايدة  برنامج 

اإللكرتوين  الربيد  عرب  مؤمتًرا   19 اآلن  حتى  املنظمة  استضافت  وقد  األحيائية. 

تقنيًا  مؤمتًرا  املنظمة  نظمت  كام  الوثائق.  من  سلسلة  ونرشت  لإلرشاف  خاضعة 

عام  يف  املكسيك  يف  النامية،  البلدان  يف  الزراعية  الحيوية  التقانات  حول  دوليًا 

الغذائية  النظم  يف  الزراعية  الحيوية  التقانات  دور  حول  دولية  وندوة  2010؛ 

التقانات  بشأن  إقليميان  واجتامعان  2016؛  عام  يف  روما  يف  والتغذية،  املستدامة 

يف  الكربى  الصحراء  جنوب  وأفريقيا  الهادئ  واملحيط  آسيا  يف  الزراعية،  الحيوية 

.2017 عام 

يف  الطفرات  إلحداث  التسعني  السنوية  بالذكرى   2018 عام  واحتفل 

الدولية  والوكالة  والزراعة  األغذية  منظمة  نظمت  املناسبة،  وبهذه  النباتات. 

والتكنولوجيا  النباتية  الطفرات  استنبات  حول  الدولية  الندوة  الذرية  للطاقة 

استنبات  مجال  يف  تحققت  التي  النجاحات  الندوة  واستعرضت  األحيائية. 

ذلك  يف  مبا  الطفرات،  إحداث  يف  االبتكارات  وعرضت  النباتية  الطفرات 

امليداين  االختيار  بني  الجمع  يف  التطورات  أحدث  وكذلك  الجينات،  تعديل 

الجينوم. عىل  القامئة  النباتية  الطفرات  استنبات  وتكنولوجيات 

األمن  عىل  املناخ  لتغري  السلبية  اآلثار  بشأن  املتزايدة  للمخاوف  ونظًرا 

قدرة  تعزيز  يف  للمساعدة  كوسيلة  الطفرات  الستنبات  نَهج  تحديد  تم  الغذايئ، 

الزراعة  مبادئ  مع  متشيًا  املحاصيل،  إنتاج  وتنويع  التكيف  عىل  املحاصيل 

مناخيًا. الذكية 

الفعال  للتطبيق  األهمية  بالغة  النباتية  األحيائية  التكنولوجيات  وتعد 

املحاصيل  لتحسني  متزايد  بشكل  فيها  النظر  ويتم  الطفرات  استنبات  لتقنيات 

املناخ. تغري  مع  أفضل  بشكل  تكيفها  لضامن 

زيمبابوي
تعزيز الرقابة عىل تهديدات 

سالمة األغذية واآلفات 
واألمراض النباتية والحيوانية.
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كينيا
عارضات األزياء يعرضن 

مالبس مصنوعة من جلد 
السمك يف مؤمتر االقتصاد 
األزرق يف نريويب، نوفمرب 

2018
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العاملية األهمية  ذات  الزراعي  الرتاث  نُظُم 
تجمع  رائعة  طبيعية  مناظر  العاملية"  األهمية  ذات  الزراعي  الرتاث  نُظُم  "تُعد 

الصمود  عىل  القادرة  اإليكولوجية  والنظم  الزراعي  البيولوجي  التنوع  بني 

بشكل  وتوفر  العامل،  حول  محددة  مواقع  يف  وتوجد  النفيس.  الثقايف  والرتاث 

صغار  من  لكثري  واملعييش  الغذايئ  واألمن  متعددة  وخدمات  سلًعا  مستدام 

برزت  والطبيعة،  للبرشية  املشرتك  للتطور  ملحوظة  عملية  خالل  ومن  املزارعني. 

والبيولوجية،  الثقافية  التآزر  وأوجه  التفاعالت  من  قرون  مدى  عىل  املواقع  هذه 

النظم  هذه  فإن  الحظ،  ولسوء  الريف.  لسكان  املرتاكمة  الخربات  متثل  والتي 

وزيادة  املناخ  تغري  ذلك  يف  مبا  العوامل  من  العديد  بفعل  مهددة  الزراعية 

تدين  عن  الناجمة  الهجرة  مع  تتعامل  أنها  كام  الطبيعية.  املوارد  عىل  املنافسة 

التقليدية  الزراعية  املامرسات  عن  التخيل  إىل  أدى  مام  االقتصادية،  الجدوى 

املستوطنة. والسالالت  األنواع  وفقدان 

الزراعية  والنظم  األرسية  للزراعة  العاملية  التهديدات  لهذه  وتقديًرا 

الرتاث  نُظُم  برنامج   2002 يف  والزراعة  األغذية  منظمة  أطلقت  التقليدية، 

بني  التوازن  تحقيق  إىل  الربنامج  ويهدف  العاملية.  األهمية  ذات  الزراعي 

هذا  ومن  واالقتصادية،  االجتامعية  والتنمية  املستدام  والتكيف  الحفظ 

التي  التهديدات  من  للتخفيف  طرق  تحديد  عىل  الربنامج  يساعد  املنطلق، 

النظم.  هذه  خالل  من  املستمدة  الفوائد  تعزيز  وكذلك  املزارعون  يواجهها 

ييل:  ما  إىل  النهج  هذا  يهدف  املتعددين،  املصلحة  أصحاب  دعم  خالل  ومن 

الزراعية  املعارف  عىل  الحفاظ  قيمة  فهم  وتعزيز  التقنية؛  املساعدة  تقديم 

من  وغريها  الزراعية  والسياحة  الزراعية  املنتجات  وتشجيع  املستدامة؛ 

السوق.  وفرص  املحفزة  اآلليات 

الزراعي  الرتاث  لـُنظُم  مخصًصا  موقًعا   57 يوجد   ،2018 عام  من  واعتباًرا 

يتلوها  أن  إمكانية  مع  العامل،  حول  دولة   21 يف  العاملية  األهمية  ذات 

األهمية  ذات  الزراعي  الرتاث  نُظُم  مواقع  وتُعد  األخرى.  املواقع  من  العديد 

والتنوع  للموارد  إدارتهم  يف  الناس  وبراعة  إبداع  عىل  شهادة  مبثابة  العاملية 

الطبيعية،  املناظر  واستخدام  اإليكولوجي،  النظام  وديناميات  البيولوجي 

املتطورة.  ولكن  التقليدية  والتكنولوجيات  واملامرسات  املعارف  يف  مقننة 

والتقنيات  لالبتكارات  األساس  العريقة  الزراعية  النظم  هذه  وتشكل 

واإليكولوجي  الثقايف  تنوعها  يزال  وال  واملستقبلية.  املعارصة  الزراعية 

كُنظم  عليها  الحفاظ  يتم  حيث  العامل،  من  كثرية  أجزاء  يف  واضًحا  والزراعي 

العاملية  األهمية  ذات  الزراعي  الرتاث  نُظُم  برنامج  ويتطلب  للزراعة.  فريدة 

الدينامي  للصون  عمل  خطط  تنفيذ  املعيَّنة  املواقع  يف  املصلحة  أصحاب  من 

البيئة  مع  يتامىش  مبا  املواقع  وتطوير  ولتكييف  ملواقعهم  األساسية  للعنارص 

التطور. دامئة  والطبيعية  واالقتصادية  االجتامعية 

لصني   ا
األرز لزراعة  هاين  مصاطب 

هونغيه  والية  يف  األرز  للزراعة  هاين  مصاطب  تقع 

الجنويب  الجزء  يف  تقع  التي  أوتومونوس،  ويي  هاين 

وهناك  الصينية.  يونان  مقاطعة  من  الرشقي 

هم  هاين   - األقليات  مختلف  من  أشخاص  قام 

الرائعة،  والطبيعية  الزراعية  العجائب  هذه  ببناء   - الرئيسية  األقلية  مجموعة 

األمثلة  أفضل  بني  ومن  عام.   1300 من  ألكرث  الرائع  املشهد  هذا  وعاشوا يف 

طول  عىل  رئييس  بشكل  موزعة  املصاطب  أن  الصني  يف  املزارعني  حكمة  عىل 

مساحة  تغطي  مقاطعات  أربع  يف  وتنترش  أيالو  هونغيه  لجبل  الجنويب  الجزء 

فوق  الجبال  سفوح  عىل  هاين  قُرى  بُنيت  وقد  هكتار.   70 000 حوايل  تبلغ 

املدهش  ومن  نفسها.  املصاطب  توجد  األسفل  ويف  بالغابات  املزروعة  القرى 

ذلك  مياه، ومع  أي خزانات  األرز  لزراعة  توجد يف مصاطب هاين  ال  أنه 

املناظر  والنهر  واملصطبة  والقرية  الغابة  وتشكل  وفرية.  املياه  إمدادات  فإن 

10.2 الفصل 
التحول بذور  تزرع  والزراعة  األغذية  منظمة  االبتكار: 
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ويَستخدم  األرز.  لزراعة  هاين  مصاطب  جبال  لسلسلة  النموذجية  الطبيعية 

واقتصادية  وبسيطة  فريدة  بطريقة  ويديرها  املحلية  املائية  املوارد  هاين  نظام 

األرز.  لزراعة  هاين  مصاطب  لنظام  املستدام  للتشغيل  ضامنًا  توفر  وفعالة 

املستوطنة  ملوقع  واختيارهم  األصلية،  الزراعية  وتقنياتهم  هاين،  شعب  إن 

بني  متناغمة  عالقة  تُظهر  كلها  وصيانتها  البيئة  لحامية  التقليدية  وعاداتهم 

والطبيعة. البرش  وبني  أنفسهم  البرش 

]أعاله[  )جمهورية(  وتنزانيا  كينيا 
/أولكريي  أولدونيونيويك  منطقة 

الرعوي للرتاث  ماساي  وإنغاريرسو 
نظاًما  املاساي  شعب  طور  كينيا،  جنوب  يف 

القرون  مر  عىل  باملراعي  املختلطة  للزراعة 

ونقص  الشحيحة  املياه  إمدادات  مع  للتكيّف 

والحياة  املحيطة  البيئة  مع  النظام  تكييف  يف  املاساي  نجح  ولقد  املراعي. 

كينيا
قرية سامبورو عىل حافة 
حديقة سامبورو الوطنية 

يف شامل كينيا.

 ©FAO/ GEORGE
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بدالً  املجاورة،  املتطورة  املدن  واحتياجات  احتياجاتهم  لتلبية  الربية 

ويف  استغاللها.  يف  جهودهم  تتضافر  التي  املوارد  عىل  التنافس  من 

الحيوانات  بالرعي  املختلطة  للزراعة  نظامهم  يتضمن  الوقت  نفس 

واملحاصيل  املستوطنة  األنواع  مع  واألغنام  واملاعز  الجاموس  مثل 

املاساي  مجتمع  أن  مبا  ذلك،  عىل  وعالوة  والفول.  الذرة  مثل  الغذائية 

أبحاث  مثل  األساسية  املهام  بتقسيم  قاموا  فقد  عالية،  بدرجة  منظم 

ومن  ذلك.  إىل  وما  الحيوانية،  الرثوة  وحركات  املياه  وإدارة  األرايض 

وفهم  معرفة  إىل  املجتمع  يحتاج  الحيوانات  احتياجات  إدارة  أجل 

قام  الهشة،  البيئة  هذه  ويف  املنطقة.  يف  واملناخ  للطبيعة  مهمني 

بارع  نحو  عىل  الطبيعية  املناظر  وصيانة  بتشكيل  املاساي  مجتمع 

يجب  وبالتايل،  الربية.  الحياة  وتحرتم  مستدامة  بطريقة  العصور  عرب 

روعة  عىل  للحفاظ  بالرعي  املختلطة  للزراعة  نظامهم  عىل  الحفاظ 

معرفتهم  عىل  واملحافظة  الفريدة  بهويتهم  املرتبطة  الطبيعية  املناظر 

الطبيعة. عن  املذهلة 
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الزراعي تشينامباس  نظام  املكسيك: 
يتكون النظام الزراعي تشينامباس من مجموعة مفصلية من الجزر 

االصطناعية العامئة املبنية بطريقة تقليدية عىل أساس االنتقال الشفوي 

لثقافة تشينامبريا السائدة منذ عصور األزتك. وشهد النظام قيام املزارعني 

بتحويل األرايض غري القابلة للزراعة إىل أراض زراعية عالية اإلنتاجية 

لزراعة النباتات وتربية املاشية. إن املعرفة والخربة التي طورها املزارعون 

عرب القرون هي جوهر اإلنتاجية الزراعية والتوازن البيئي للنظام. وتحاط تشينامباس بقنوات وخنادق 

وصفوف من "األويغوتس )صفصاف بونبالندينا(" – من أنواع الصفصاف املحلية - التي تؤدي وظائف 

عديدة، مثل استخدامها كأسياج لصدر الرياح ومنع الحرشات ويف توفري موائل للطيور والحفاظ عىل 

متاسك الرتبة. كام تحمي جذور الصفصاف حواف تشينامباس من التآكل. ويف إطار مواجهة الظروف 

املناخية الطارئة مثل الصقيع أو التغري يف هطول األمطار، تقدم زراعة تشينامبريا مثاالً ميكن أن 

يتعايش فيه التكثيف البيئي الزراعي مع التنمية الحرضية وتنشيط الرتاث من خالل ربط الشبكات 

االجتامعية بتطوير االسرتاتيجيات التكنولوجية وتعزيز التضامن وروح املجتمع. ويشّكل تشينامباس 

رمزا للهوية املكسيكية ومصدر فخر للمزارعني الذين يستفيدون من النظام إلمداد وتزويد املدينة.

لمكسيك ا
نظام تشينامباس الزراعي 

يف مكسيكو سيتي

©GIAHS SECRETARIAT/
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معايري اختيار نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية

هناك خمس ميزات تحدد "األهمية 
العاملية" للموقع وتُستخدم كمعايري 

اختيار عند تقييم مدى مالءمة تحديد 
مواقع نُظُم الرتاث الزراعي ذات 

العاملية. األهمية 

النظم الزراعية التي تسهم يف األمن 	�
ر  الغذايئ وسبل العيش. لقد طوَّ

املزارعون املوجودون يف مواقع نُظُم 
العاملية  األهمية  الزراعي ذات  الرتاث 
منتجة  إنتاجية  نُظاًُم  تدريجي  بشكل 

وفعالة ومرنة ومستدامة من خالل 
املحاصيل  وإنتاج  للموارد  املاهرة  اإلدارة 

املتبادلة  املنافع  وتحسني  املتنوعة 
للمحاصيل  اإليكولوجية  للوظائف 

ظروفها  عىل  للتغلب  وذلك  والحيوانات، 
الجغرافية  األصعدة  املواتية عىل  غري 

والبيئية. والطبوغرافية 

والفريد. 	� الغني  البيولوجي  التنوع 
الرتاث  نُظُم  نُظُم  غالبًا ما تعكس 

تنوًعا  العاملية  األهمية  ذات  الزراعي 
نوعه  من  وفريًدا  غنيًا  زراعيًا  بيولوجيًا 
العامل يظهر عىل مستوى  عىل مستوى 

يف شكل  الطبيعية  واملناظر  الحقول 
دورات تناوب و/ أو زراعات متعددة 

و/ أو أمناط من الزراعة الحراجية.

غالباً 	� التقليدية.  والتقنيات  املعارف 
واملزارعون  األصليون  السكان  ميتلك  ما 

نُظُم  الذين يعيشون يف مواقع  األرُسيون 

العاملية  األهمية  الزراعي ذات  الرتاث 

التي تكمن  املعارف  قاعدًة عريضة من 

اإليكولوجية  الُنظُم  تعقيدات  وراء 

واملتقدمة. املحلية 

واألشكال 	� الراسخة  الثقافية  القيم 
االجتامعية  للمنظامت  الجامعية 
القيَّم إلدارة املوارد ونقل  ونُظُم 
بعينها من  أنواع  تطور  مع  املعرفة. 

تكونت  الوقت،  الزراعية مبرور  الُنظُم 

القيّم  ونُظُم  االجتامعية  املنظامت 

وأصبحت  معها  الثقافية  واملامرسات 

متأصلة يف مامرسات إدارة املوارد 

املستخدمة  األغذية  إنتاج  وتكنولوجيات 

الزراعية. الُنظُم  يف 

والبحرية 	� الربية  الطبيعية  املناظر 
الُنظُم  عن  الناجمة  الرائعة 

األرايض  املبتكرة إلدارة  والتقنيات 
أجيال عديدة من  لقد عملت  واملياه. 
أجل  الطبيعية من  البيئة  املزارعني عىل 

الزراعية. املنتجات  إنتاج 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، عام 2018.  نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية.
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التحول بذور  تزرع  والزراعة  األغذية  منظمة  االبتكار: 
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نُظُم الرتاث الزراعي 
ذات األهمية العاملية 

حول العامل
روَّجت منظمة األغذية والزراعة ملبادرة نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية 
العاملية من أجل تطوير وإدارة هذه النظم الزراعية التقليدية غري العادية. 

ومنذ أول يوليو/ مَتُّوز 2018، يوجد 57 موقًعا لُنظُم الرتاث الزراعي ذات 
األهمية العاملية يف 21 دولة.

2011 t نظام الغوط )واحات املغرب العريب(  الجزائر  
2015 t املامرسات الزراعية يف شكل حدائق عامئة  بنغالديش 
2011 t الزراعة يف أرخبيل تشيلوي  تشييل 
2005 t تربية األسامك يف حقول األرز  الصني 
2010 t الزراعة التقليدية لألرز يف وان نيان 

2010 t مصاطب هاين لزراعة األرز 

2011 t نظام دونغ لرتبية السمك والبط يف حقول األرز 

2012 t نظام بوير التقليدي لزراعة الشاي يف بلدة بوير 

2012 t نظام أوهان للزراعة يف األرايض الجافة 

2013 t تورييا الصينية القدمية يف كوجيشان 

2013 t الرتاث الزراعي الحرضي - حديقة العنب يف شانوا 

2014 t حدائق التمر الصينية التقليدية يف جياشيان 

2014 t نظام ديوشن للزراعة يف شينغهوا 

2014 t نظام فوتشو لزراعة الياسمني والشاي 

�t نظام دايبو زاغانا املختلط لرتبية الحيوانات مع 

2017    الزراعة والحراجة 

t نظام تشجيانغ هوتشو لزراعة التوت عىل حواجز

2017    ِبرك تربية السمك 

�t النظام التقليدي لزراعة التوت يف مجرى النهر 

2018    األصفر القديم مبدينة شياجن 

2018 t مصاطب األرز يف مناطق الجبال والتالل الجنوبية 

2016 t نظام إنتاج التمور بواحة سيوة  مرص 
2011 t تراث الزعفران يف كشمري  الهند 
2012 t الزراعة التقليدية يف كورابوت 

2013 t نظام الزراعة تحت مستوى سطح البحر يف قعتتناد 

إيران )الجمهورية اإلسالمية(  
2014 t نُظُم الرتاث الزراعي املروية بالقنوات، كاشان 

2018 t نظام زراعة الزعفران القائم عىل القنوات يف غون آباد  

2018 t نظام إنتاج العنب يف وادي جوزان  

2018 t بساتني الزيتون عىل املنحدرات بني أسيزي وسبوليتو   إيطاليا 
2018 t بساتني الكرم التقليدية إلنتاج نبيذ سوف 

2011 tساتوياما وساتومي يف نوتو  اليابان  
2011 t ساتوياما يف وئام مع طائر أبو منجل املتوج الياباين يف سادو 

2013 t إدارة مراعي أسو من أجل الزراعة املستدامة 

t النظام التقليدي املتكامل لزراعة العشب حول حقول 

2013    الشاي يف شيزوكا 

t نظام شبه جزيرة كونيسايك املتكامل للحراجة والزراعة 

2013    ومصايد السمك 

2013 t نظام الزراعة والرثوة السمكية 

2015 t أسامك أيو لنظام نهر ناغارا 

2015 t نظام ميناب-تانايب أوم 

2015 t نظام الزراعة والحراجة يف الجبال يف تاكاشيو وشيباياما 

t نظام أوسايك كودو التقليدي إلدارة املياه من أجل الزراعة 

2017    املستدامة لألرز 

2018 t نظام نييش-أوا للزراعة عىل األرايض شديدة االنحدار 

2018 t زراعة الوسايب التقليدية يف شيزوكا 

2011 t أولدونيونيويك وأولكريي ماساي للرتاث الرعوي  كينيا 
2017 tنظام تشينامباس الزراعي يف مكسيكو سيتي  املكسيك 
2011 t نظام الواحات يف جبال أطلس )واحات املغرب العريب(  املغرب 

t نظام الزراعة املختلطة بالغابات واملراعي يف منطقة 

2018    آيت سواب، آيت منصور 

2011 tالزراعة يف اإلنديز  بريو 
2011 tمصاطب إيفوغاو لزراعة األرز  الفلبني 
2018 tنظام باروسو للزراعة املختلطة بالغابات واملراعي  الربتغال 
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جمهورية كوريا
t مصاطب غودويجانيون التقليدية املروية لزراعة 

2014    األرز يف تشونغ ساندو 

2014 t نظام جيجو باتدام الزراعي 

2017 t نظام هادونغ لزراعة الشاي يف هواغي ميون 

2018 t نظام جيومسان التقليدي لزراعة الجينسنغ 

2017 t نظام ملقة إلنتاج الزبيب يف أكزاركيا  إسبانيا 
2017 t النظام الزراعي يف وادي امللح يف أنانا 

2018 t النظام الزراعي ألشجار الزيتون القدمية، ترييتوريو سانيا 

2017 t نظام قرية الخزانات املتتالية يف املنطقة الجافة يف رسيالنكا  سرييالنكا 
2011 t واحات قفصة )واحات املغرب العريب(  تونس 

اإلمارات العربية املتحدة 
2015 t واحات نخيل التمر التاريخية بالعني وليوا 

جمهورية تنزانيا املتحدة
2011 t منطقة إنغاريرسو ماساي للرتاث الرعوي 

2011 t موقع شيمبو جوو كيهامبا لرتاث الزراعة الحراجية 

ال  تُعرب الحدود واألسامء املوضحة والتسميات املستخدمة يف هذه 

الخريطة عن أي رأي من جانب منظمة األغذية والزراعة بشأن الوضع 

القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أي منها، 

أو بشأن تعيني حدود وتخوم أي منها. متثل الخطوط املتقطعة عىل 

الخرائط خطوط حدود تقريبية قد ال يكون هناك اتفاق كامل بشأنها. 

مصدر الخريطة: األمم املتحدة فرباير/شباط 2019. مكتب تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، قسم املعلومات الجغرافية املكانية.

10.2 الفصل 
التحول بذور  تزرع  والزراعة  األغذية  منظمة  االبتكار: 
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الزخم البناء عىل 

منظمة األغذية والزراعة دامئًا يف طليعة اإلجراءات كانت 
الرامية إىل إتاحة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار للمزارعني 
األرسيني، وتطبيق أحدث املعارف عىل األدوات واملامرسات والنهج 
يف الزراعة. ونظمت منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مع الرشكاء، مؤمتر عاملة الشباب 

يف الزراعة كحل قوي للقضاء عىل الجوع والفقر يف أفريقيا بكيغايل، رواندا يف عام 2018. 

وكان هدف املؤمتر يتمثل يف  تعزيز تبادل املعرفة وأفضل املامرسات بني أصحاب املصلحة 

فيام يتعلق بالوصالت بني الزراعة وعاملة الشباب وريادة األعامل واالبتكارات يف مجال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مام يؤدي إىل تحديد أولويات التدخالت يف املستقبل. 

وأدى ذلك إىل وضع إطار واسع ومسار للعمل نحو توجيه مسار التدخالت املستقبلية.

وأكدت لجنة الزراعة - أحد األجهزة الرئاسية لدى املنظمة والتي تقدم التوجيه 

السياسايت والتنظيمي الشامل بشأن القضايا املتعلقة بالزراعة واملاشية وسالمة األغذية 

والتغذية والتنمية الريفية وإدارة املوارد الطبيعية - دور منظمة األغذية والزراعة 

كمنظمة قامئة عىل املعرفة واملواكبة املستمرة لالبتكارات العلمية والتكنولوجية 

والسياساتية وغريها من االبتكارات التي متثل املحرك الرئييس يف تطور النظم الزراعية. 

وعىل هذا النحو، تساعد منظمة األغذية والزراعة البلدان يف تطوير اسرتاتيجيات 

نظام االبتكار الزراعي من خالل التشخيص الشامل وتقييم االحتياجات.

حول  الدولية  الندوة  والزراعة  األغذية  منظمة  عقدت  ذلك،  عىل  وبناًء 

إطالق   :2018 الثَّايِن  ين  ترِْشِ نوفمرب/  يف  األرسيني  للمزارعني  الزراعي  االبتكار 

كاستجابة  املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  الزراعي  االبتكار  إمكانات 

االبتكار  لتعزيز  أوسع  جهد  من  جزًءا  ذلك  وكان  لألعضاء.  وحازمة  مبارشة 

املستدامة  والتنمية  الغذايئ  األمن  زيادة  أجل  من  األرسيني  للمزارعني  الزراعي 

إطعام  يف  مهاًم  دوًرا  األرسيون  املزارعون  ويلعب  الريفية.  التنمية  وتعزيز 

فرتة  مؤخرا  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  وأعلنت  املتزايدين.  العامل  سكان 

عامها  لنجاح  تقديًرا  وذلك  األرسية،  للزراعة  املتحدة  األمم  كعقد   2028-2019

من  املزارعني  وزراعة  والرعي  األرسية  الزراعة  دور  أهمية  من  زاد  مام  الدويل، 

وتحسني  الغذايئ  األمن  تحقيق  يف  املساهمة  يف  الصغرية   الحيازات  أصحاب 

خاًصا  اهتامًما  قرارها  يف  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  وأولت  التغذية. 

وريادة  واالبتكار  والتكنولوجيا  للعلم  املهم  "بالدور  االعرتاف  مع  باالبتكار، 

باكستان
توفر املدارس الحقلية 

للمزارعني التدريب 
الجامعي العميل لزيادة 

خطط االستعداد 
واالستجابة.

©FAO/FAROOQ NAEEM
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األرسيني،  واملزارعني  الرعاة  فيهم  مبن  الصغرية،  الحيازات  أصحاب  دعم  يف  األعامل 

االبتكار  حول  الدولية  الندوة  وأقرت  الريفية".  املناطق  يف  والشباب  املرأة  السيام 

الزراعي.  االبتكار  يف  األرسيني  للمزارعني  الرئييس  بالدور  األرسيني  للمزارعني  الزراعي 

املدير  ذكر  وكام  الزراعي.  االبتكار  يف  للشباب  الفريدة  واإلمكانات  بالدور  أقرت  كام 

عن  االبتكار  فصل  ميكن  "ال  الختامية:  مالحظاته  يف  والزراعة  األغذية  ملنظمة  العام 

االبتكار". عن  الشباب  أو  الشباب 

املستقبل نحو  الطريق 

تحفيز وتوسيع نطاق االبتكار يف مجال الزراعة اتباع نهج يتطلب 
شامل يشارك فيه جميع أصحاب املصلحة ويلتزمون بدعم 

وتنفيذ اإلجراءات املنسقة. وتدعم منظمة األغذية والزراعة 
توسيع نطاق االبتكار بالطرق التالية:

رفع مستوى الوعي بالدور الذي يلعبه االبتكار يف إطالق إمكانات تحقيق األغذية 	�

والزراعة املستدامة.

يف  حاساًم  دوًرا  االبتكار  ويلعب  العاملية،  الطلبات  لتلبية  تبتكر  أن  للزراعة  البد 

استجابة  عموما  االبتكار  عمليات  وتنشأ  واستدامة.  تنافسية  أكرث  الزراعة  جعل 

ظروف  وجود  مبكان ضامن  األهمية  ومن  والدوافع.  املحفزات  من  مختلفة  ألنواع 

النمو  لدفع  االبتكار  إمكانات  وإطالق  تعزيز  عىل  تعمل  مواتية،  وبيئة  مناسبة 

الفقر،  حدة  وتخفيف  والتغذوي،  الغذايئ  األمن  وضامن  االقتصادي،  االجتامعي 

تحقيق  وبالتايل  املناخ(  تغري  )مثل  املتغرية  البيئات  مع  التكيف  عىل  القدرة  وتحسني 

املستدامة. التنمية  أهداف 

تنسيق العمل بني القطاعات ومع الرشكاء لتعزيز األثر	�
متنوعة  بني مجموعة  التشاريك  للحوار  تنشئ منصة  أن  والزراعة  األغذية  ميكن ملنظمة 

لتطوير رشاكات ومناذج أعامل جديدة تشمل  القرار،  من أصحاب املصلحة وصانعي 

املزارعني. كام  والبحث واإلرشاد ومنظامت  املدين  العام والخاص واملجتمع  القطاعني 

الصغرية  الحيازات  لتمكني أصحاب  املنظمة دوًرا محفزًا وداعاًم قويًا  تلعب  أن  ميكن 

الجامعية  اعتامده وتنسيق اإلجراءات  االبتكار، وتيسري  واملزارعني األرسيني من خالل 

نطاقًا. األوسع 

االسرتاتيجية 	� الرشاكات  االبتكار من خالل  نطاق   توسيع 
واالستثامرات والسياسات 

املصلحة  أصحاب  جميع  من  كبريًا  التزاًما  الزراعة  يف  االبتكار  مستوى  رفع  يتطلب 

وإعادة  السياسات  وتحسني  املزارعني،  قدرات  بناء  ذلك  ويشمل  القرار.  وصناع 

سلوك  يف  وتغيري  وتنوًعا  شموالً  أكرث  غذائية  نظم  وتوفري  واالستثامر،  التمويل  توجيه 

ورواد  املنتجني  صغار  بني  جديدة  رشاكات  وإنشاء  املنتجني،  منظامت  وتعزيز  املستهلك، 

الخاص. القطاع  من  نطاقًا  األوسع  الفاعلة  والجهات  األعامل 

إرشاك الشباب	�
تعد الزراعة محركًا أساسيًا للتنمية االقتصادية وميكنها توفري فرص عمل للشباب من خالل 

االستفادة من الفرص يف ريادة األعامل التجارية الزراعية واالبتكارات، مبا يف ذلك االبتكارات يف 

مجال تكنولوجيات املعلومات واالتصال عىل امتداد سلسلة القيمة بأكملها. وميكن أن يسهم 

ذلك يف تحسني صورة القطاع الزراعي من خالل زيادة اإلنتاجية وعوائد االستثامر وتوفري فرص 

عمل جديدة ومختلفة.

تعزيز التزام القطاع الخاص والتعاون بني بلدان الجنوب 	�
يحىص  ال  عدًدا  ويقدم  فعاليته،  الخاص  القطاع  ومع  البلدان  بني  التعاون  أثبت  لقد 

املبتكرة،  والسياسات  الجيدة،  واملامرسات  والخربات،  املعرفة،   - التنمية  حلول  من 

هائلة  إمكانات  ولديها  التكلفة  حيث  من  فعاليتها  أثبتت  التي   - واملوارد  والتكنولوجيات 

لبناء  تكميلية  وخربات  مزايا  التعاون  يوفر  كام  لآلخرين.  املنفعة  لتحقيق  زيادتها  ميكن 

والزراعة  األغذية  منظمة  وتدرك  االبتكار.  ويوفر  جديدة  أدوات  وتطوير  الحلول  من  املزيد 

الغذايئ  األمن  انعدام  مكافحة  يف  الرئيسيني  املصلحة  أصحاب  أحد  هو  الخاص  القطاع  أن 

بني  أفضل  بشكل  والتعاون  التنسيق  بإمكانية  وتقر  الريف،  يف  والفقر  التغذية  وسوء 

والخاص. العام  القطاعني 

يؤدي العلم والتكنولوجيا واالبتكار 
والقدرة على تنظيم املشاريع دوًرا مهًما 

يف دعم صغار املالكني، مبا يف ذلك الرعاة 
واملزارعون األسريون والنساء والشباب يف 

املناطق الريفية.

10.2 الفصل 
التحول بذور  تزرع  والزراعة  األغذية  منظمة  االبتكار: 



زات 3 إلجنا ا عظم        أ
املنظمة  ريخ  تا يف 

القضاء على الطاعون البقري   18 6 

املعاهدة الدولية بشأن املوارد   19 0
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

الدستور الغذائي  19 5

املعركة ضد اجلوع يف أمريكا   2 01
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

الصكوك القانونية للصيد الرشيد  2 0 4

اخلطوط التوجيهية بشأن حيازة   2 0 9
األراضي ومصايد األسماك والغابات

جلنة األمن الغذائي العاملي  213

نظام املعلومات املتعلقة   217 
باألسواق الزراعية

احلق يف الغذاء  2 21

قاعدة البيانات اإلحصائية   2 2 6
املوضوعية يف منظمة األغذية 

والزراعة
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الفصل 1.3

 القضاء على 
الطاعون البقري

 

عام 2011، تم إعالن العامل خالًيا من الطاعون البقري، وهو مرض يف 
مدمر ُعرف منذ قرون وهو يحد من إنتاج املاشية وطرق النقل وحرث 

املجاعات. وبفضل  نفسه يسبب  الوقت  يليها من محاصيل، ويف  الحقول وما 
املرض.  القضاء عىل  تم  الرئيسيون  والرشكاء  والزراعة  األغذية  نسقته منظمة  برنامج 

وكان البرش قادرين ملرة واحدة فقط من قبل عىل القضاء عىل مرض ما من عىل 
وجه األرض، وأال وهو مرض الجدري عندما تم استئصاله يف عام 1980. ويف شامل 

باكستان، ماتت عرشات اآلالف من رؤوس املاشية يف عام 1994، ومل يكن أحد يعرف 
الوباء فجأة بعد  انترش  البقري منذ عقود عندما  للطاعون  أثر  السبب. ومل يكن هناك 
اللحوم. وأعرب  املتزايد عىل  الطلب  تلبية  املنطقة من أجل  الجاموس إىل  جلب بعض 
الدوائر  السكان املحليون عن غضبهم، ويعزى ذلك يف جزء كبري منه إىل الشعور بأن 

عنهم. تخلت  قد  املرض،  نسيت  التي  البيطرية 

وعندما وصل بول روسيرت وفنيون آخرون من املنظمة إىل املكان، تعرضوا للسخرية بل 
ورُشقوا بالحجارة، عىل الرغم من حقيقة أنهم كانوا يحملون لقاحات ملكافحة املرض. ويقول 

روسيتري: »هذا هو أثر الطاعون البقري عىل الناس«. ونتيجة لهذا املرض، كانت سبل عيش 
الناس مهددة، وكان الخيار الوحيد املتبقي أمام الناس هو الهجرة إىل املدن للعثور عىل عمل 

من أجل مواصلة دعم أرسهم. ويف تناقض صارخ، يف كراتيش حيث كانت حملة التطعيم 
ناجحة، أعرب املزارعون عن غاية التقدير لروسيرت وزمالئه واصطحبوهم لتناول العشاء.

الطاعون تاريخ 
عىل الرغم من أن الطاعون البقري ال يؤثر بشكل مبارش عىل البرش، إال أنه يتميز بارتفاع 
معدالت الوفيات. لقد قتل املاليني من األبقار والجاموس وأقاربهم من الحيوانات الربية، 

مام أدى إىل خسائر اقتصادية ضخمة يف مختلف أنحاء العامل.

كينيا
راعي ماساي من قرية 
عىل بعد 50 كيلومرتًا 
جنوب نريويب يراقب 

ماشيته، وهي اآلن خالية 
من تهديد الطاعون 

البقري منذ قرن.

 ©FAO/ TONY
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خالل  ظهر  الغازية،  الجيوش  بواسطة  آسيا  من  أوروبا  إىل  البقري  الطاعون  دخول  ومع 
القرون  مدار  عىل  وتكراًرا  ًرا  مرا وظهر  امليالدي،  الرابع  القرن  يف  الرومانية  اإلمرباطورية  فرتة 

القرن  أواخر  ويف  الزراعي.  اإلنتاج  وتعطيل  السيايس  االستقرار  عدم  إىل  أدى  مام  التالية، 
حيث  مدمرة،  آثاره  وكانت  الصحراء  جنوب  أفريقيا  إىل  البقري  الطاعون  وصل  عرش  التاسع 
ترك  لقد  املجاعة.  انتشار  إىل  وأدى  املنطقة،  يف  الربية  الحيوانات  من  والعديد  األبقار  أهلك 

إىل  موريتانيا  من  املرض  تفيش  وامتدت  العامل.  أنحاء  معظم  عىل  بصامته  البقري  الطاعون 
متباعدة  بلدان  يف  املرض  تفيش  تسجيل  وتم  الجنوبية.  أفريقيا  إىل  السويد  ومن  الفلبني، 

املجتمع  اتخذ  املوقف،  هذا  وملواجهة  العرشين.  القرن  عرشينيات  يف  وأسرتاليا  الربازيل  مثل 
وبعد   .)OIE ( الحيوان  لصحة  العاملية  املنظمة  إنشاء  تم   1924 عام  ويف  إجراءات،  الدويل 

ضد  الكربى  الحمالت  تنسيق  يف  املبادرة  زمام  املتحدة  األمم  اتخذت  الثانية،  العاملية  الحرب 
منظمة  بذلت  الوقت،  هذا  ويف  مبفردها.  انتشاره  وقف  من  البلدان  تتمكن  مل  حيث  املرض 

جميع  يف  الحيوان  بصحة  املعنية  السلطات  مع  لالجتامع  جهودها  أوىل  والزراعة  األغذية 
جوهريًا  يكون  أن  القديم  التنسيق  لهذا  ينبغي  وكان  الربامج.  هذه  لتنسيق  العامل  أنحاء 

النهائية.  للنتيجة  بالنسبة 
ويعرتف خوان لوبروث، رئيس دائرة صحة الحيوان لدى املنظمة، بالصوت املهم الذي جاء من 

لرفاهية  مهمة  فاملاشية  بعد عقد.  وعقًدا  عام  بعد  عاًما  البقري  بالطاعون  تأثرت  التي  املجتمعات 
بالتأكيد مهمة  والعادات، وهي  والدين  الثقافة  املجتمع من حيث  املجتمع، وهي جزء من نسيج 
القصص إىل أن  البقري، تشري  الطاعون  التغذية والزراعة املحصولية. ومبجرد تطوير لقاح ضد  يف 

إذا تم  إال  تنجح  الريفية لن  املناطق  الصحية لألطفال يف  السلطات  بها  التي تقوم  التطعيم  حمالت 
الجودة يعد  لقاح آمن ومضمون  الحصول عىل  أن  البقري. كام  الطاعون  تطعيم حيواناتهم ضد 

أمًرا بالغ األهمية لنجاح استئصال املرض، الذي أصبح أسهل حيث أن هناك ساللة واحدة فقط من 
الصني. السنغال إىل  الفريوس نفسه من 

يتمثل أحد الدروس املستفادة من 

املعركة ضد الطاعون البقري يف أهمية 

وجود خريطة طريق محددة زمنيًا: أي 

رؤية. وتم تحديد الهدف ثم تم اتخاذ 

خطوات للوصول إليه. فلامذا ال نجرب 

هذه االسرتاتيجية مع األمراض األخرى؟ 

أطلقت منظمة األغذية والزراعة 

واملنظمة العاملية لصحة الحيوان 

برنامًجا عامليًا يهدف إىل القضاء 

عىل الطاعون البقري يف عام 2030 

)املعروف أيًضا باسم طاعون املجرتات 

الصغرية(. وهو مرض فريويس شديد 

العدوى يف األغنام واملاعز ويتسبب 

يف خسائر مباليني الدوالرات كل عام 

ويتشارك يف خصائص متشابهة للغاية 

مع الطاعون البقري )نفس العائلة(. 

واعتامًدا عىل الخربة املكتسبة مع 

الطاعون البقري، تركز املراحل األولية 

للحملة عىل املناطق التي يوجد 

فيها انتشار كبري للفريوسات وحامية 

البلدان املعرضة ملخاطر عالية. األدوات 

موجودة: املعايري الدولية لتشخيص 

طاعون املجرتات الصغرية، ولقاح فعال 

وغري مكلف، ونظم لإلبالغ الرسيع عن 

التفيش املشتبه به للمرض. وتتمثل 

العوامل األخرى التي يتم النظر 

فيها يف املخاطر التي تشكلها تجارة 

الحيوانات الحية، والطرق الرعوية، 

وسالسل القيمة التي ميكن استخدامها 

لتعزيز املراقبة أو فرص التدخل. 

وسيعتمد تنفيذ الربنامج قبل كل يشء 

عىل اإلرادة السياسية، والرشاكات التي 

تتم بني اإلدارات البيطرية الوطنية 

ومع املنتجني، واستغالل الفرص 

للتصدي لألمراض الحيوانية األخرى 

شديدة األثر، مثل مرض الحمى 

القالعية، وداء الربوسيالت وداء الكلب، 

عىل سبيل املثال.

وتعترب إدارة املخاطر رضورية عندما 

يتعلق األمر بهذه األمراض الحيوانية 

عالية األثر. وتتيح برامج االستعداد 

لحاالت الطوارئ املتعلقة بأمراض 

الحيوان تنظيم تدابري مبكرة وفعالة 

يف حالة حدوث حالة طوارئ. ويف ظل 

حاالت الوباء، طورت املنظمة مفهوم 

مسار املكافحة التدريجية )الذي 

تبنته اآلن الهيئات الدولية الرئيسية 

واملنظامت اإلقليمية والبلدان( 

حيث تُستخدم نُهج إدارة املخاطر 

يف التدخالت املستهدفة - نهج أكرث 

فعالية من حيث التكلفة - وتستطيع 

البلدان من خالله تأسيس إدارة 

املخاطر املعرتف بها دولياً لديها.

ملواجهة  املستقبل  نحو  الطريق 
أخرى حيوانية  أمراض 

سري النكا
طبيب بيطري يحمل عينة دم مأخوذة 
من بقرة للتأكد من عدم عودة فريوس 
الطاعون البقري إليها.

©FAO/ ISHARA KODIKARA

1.3 الفصل 
البقري الطاعون  على  القضاء 
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املتوقعة غري  الظهور  معاودة 
البقري،  الطاعون  عىل  بالقضاء  الدويل  االهتامم  جانب  إىل  العلمي،  البحث  ساهم 

العرشين،  القرن  من  الستينيات  يف  املجتمعات.  من  كبري  عدد  إىل  اللقاح  وصول  يف 
االنتشار.  وسهل  مكلف  وغري  ثابتًا  لقاًحا  كينيا،  يف  زمالئه  مع  بلورايت،  والرت  طور 

مخترب  يف  عمله  من  كجزء  الجودة  ملراقبة  نظام  من خالل  ذلك  من  التحقق  وتم 
الربيطاين  كان  والزراعة،  األغذية  منظمة  لخرباء  ووفًقا  نريويب.  خارج  موجوجا، 

الوقت  ذلك  يف  املستعمرة  كينيا  عىل  يسيطرون  الربيطانيون  وكان   - لوبروث  خوان 
البلدان  من  وغريه  البلد  هذا  أصاب  ألنه  املرض  هذا  مبكافحة  بشدة  مهتمني   -

ومرص.  الهند  مثل  لسيطرتهم  الخاضعة 

وفيام يتعلق بالقارة األفريقية، مل متنع حملة التطعيم الطموحة يف الستينيات 
عدًدا كبريًا من البلدان من املعاناة من آثار املرض بعد سنوات. وقد خفضت العديد من 

الحكومات من حذرها وألغت الربامج. ونظرًا لعدم استئصال الطاعون البقري بشكل 
كامل، فقد عاد لالنتقام: فقد نفقت ماليني الحيوانات يف أوائل الثامنينات من القرن 
املايض بسبب أوبئة يف أفريقيا والرشق األدىن وآسيا. ويف نيجرييا وحدها، تم حساب 

الخسائر بحوايل 2 مليار دوالر أمرييك.
ودويل  وطني  ومايل  سيايس  التزام  بناء  إعادة  الرضوري  من  كان  وللتعويض، 

للتشخيص  أفضل  أدوات  عىل  والحصول  للمرض،  املحلية  الوبائية  لفهم  قوي 
النهاية،  ويف  واألسواق.  والنقل  الربية  الحيوانات  عىل  املخاطر  وتقييم  والتطعيم، 
مقاومة  أكرث  كان  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  للحرارة  صامد  لقاح  تطوير  تم 

يف  فعالية  أكرث  وبالتايل  والصحراء،  االستوائية  باملناطق  املحيطة  الحرارة  لدرجات 
آسيا. ووسط  ورشق  أفريقيا 

الفريوس البحث عن 
أطلقت منظمة األغذية والزراعة يف عام 1994 »الربنامج العاملي الستئصال الطاعون 
البقري« )GREP( بهدف القضاء عىل املرض بحلول عام 2010. وبدعم من الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية واملنظمة العاملية لصحة الحيوان، تم التفكري يف الربنامج العاملي 
الستئصال الطاعون البقري كآلية للتنسيق الدويل من أجل تعزيز والتحقق من القضاء 

عىل املرض بدعم تقني وبطريقة منهجية وكاملة. وانضمت شبكة املعامل ووحدات 
علم األوبئة فضالً عن املراكز املرجعية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة والخرباء األفراد 
إىل الحمالت يف امليدان للبحث عن الفريوس. وكانت خطط االستجابة الفورية لحاالت 

الطوارئ وبرامج الرصد الوطنية أساسية.
إىل  السفر  عليه  كان  مناسبة،  من  أكرث  ففي  كمغامرة.  األمر  روسيرت  بول  يتذكر 
وتعرثت  األنهار  فاضت  أن  بعد  الطريق  جانب  عىل  الليل  طوال  ويخيم  نائية  أماكن 
نجد حيوانات  أال  دامئًا  نأمل  كنا  أننا  من  الرغم  قائاًل: »عىل  وذكر  الوحل.  سيارته يف 
املوصوفة  املراقبة  تقنيات  باستخدام  عنها  البحث  أن  إال  البقري،  بالطاعون  مصابة 
وجدناهم  وعندما  تحديًا.  ميثل  األحيان  بعض  يف  وكان  امليدان  يف  وقتًا  يتطلب  كان 
سبيل  فعىل  وزمالؤه.  ما سيجده هو  أبًدا  يعرف  ومل  نعمل برسعة«.  أن  علينا  كان 

قرية  يف  املتصدع  الوادي  حمى  مبرض  املصابني  األشخاص  مساعدة  منه  طُلب  املثال، 
البقري. الطاعون  عن  للبحث  بالفعل  هناك  كان  أنه  من  الرغم  عىل  اليمن،  يف  نائية 

يف  البقري  الطاعون  عىل  القضاء  هي  األولوية  بأن  الناس  إقناع  عملية  كانت 
مهمة  متثل  الجهود  هذه  مواصلة  وعملية  للعيان،  ظاهرة  آثاره  تعد  مل  الذي  الوقت 

النهائية  الحالة  تسجيل  تم  عندما   ،2001 عام  بعد  خاصة  الوقت،  ذلك  يف  صعبة 
أن  إثبات  من  البد  كان  ألنه  التايل،  العقد  مدار  كبرية عىل  وبُذلت جهود  كينيا.  يف 

إذا كان هناك مكان واحد افرتض العلامء أنه ميكن أن 
يكون املصدر النهايئ للطاعون البقري، فإنه سيكون 

النظام البيئي الرعوي الصومايل الذي ميتد إىل جيبويت 
وكينيا والصومال وإثيوبيا. ويف سبتمرب/أيلول 2001، 

تأكد وجود الفريوس هناك للمرة األخرية عىل األرض، 
يف جاموس بحديقة مريو الوطنية، كينيا.

ويشري بونا ديوب، املدير اإلقليمي ملركز الطوارئ 
لعمليات األمراض الحيوانية العابرة للحدود يف 

رشق أفريقيا والقرن األفريقي قائال: »كان التحدي 
هو وجود الفريوس يف الحيوانات الربية«. ويف هذه 
البلدان، حيث تنتقل الحيوانات عرب الحدود دون 

رادع، انتقل الفريوس عرب املناطق التي كانت فيها 

األنظمة البيطرية أقل تركيزًا. وبعد تفيش املرض 

األخري، ويف املراحل األخرية من االستئصال، كان البد 

من إثبات أن املرض مل يعد موجوًدا. ويوضح ديوب 

أنه »ال ميكن القيام بذلك من املكتب«. وكان البد 

لألطباء البيطريني وغريهم من املوظفني التقنيني أن 

يخرجوا إىل امليدان ألخذ عينات الدم من الحيوانات 

املستهدفة وإجراء الفحوصات املخربية املناسبة. 

وأوضح أنه كان مرشوًعا عىل املستوى اإلقليمي، 

ويتطلب التنسيق الوثيق واالتصال بني منظمة 

األغذية والزراعة ورشكائها اآلخرين.

املسار النهايئ يف النظام اإليكولوجي 
بالصومال

كينيا
الرئيس الكيني السابق مواي كيبايك واملسؤولون عند افتتاح متثال الجاموس يف متنزه 

مريو الوطني، احتفاالً باستئصال الطاعون البقري يف عام 2011، يف املكان الذي تم 
فيه تسجيل آخر تفيش معروف للمرض يف الجاموس املحيل يف عام 2001.

  أعظم اإلجنازات  يف تاريخ منظمة األغذية والزراعة
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مكلًفا  األمر  كان  »لقد  الربية.  أو  املنزلية  سواء  الحيوانات،  بني  اختفى  قد  املرض 
وااللتزام  الطاقة  توفري  الرضوري  من  كان  كيف  يتذكر  الذي  لوبروث،  يقول  جًدا«، 

كانت  والتي  جهودها،  مبواصلة  البلدان  إقناع  من  البد  وكان  واألموال،  السيايس 
البقري. الطاعون  عىل  القضاء  وهو  أال  تاريخي:  معلم  تحقيق  أعتاب  عىل 

يونيو/  28 يف  والثالثني  السابع  والزراعة  األغذية  منظمة  مؤمتر  خالل  وأخريًا، 
الطاعون  من  خاليًا  أصبح  العامل  انتظاره:  طال  الذي  اإلعالن  2011، صدر  حزيران 
ما  القضاء عىل مرض  قبل عىل  من  فقط  واحدة  ملرة  قادرين  البرش  وكان  البقري. 

1980. وأصبح  استئصاله يف عام  تم  الجدري عندما  األرض، وأال وهو  من عىل وجه 
أمام  الطريق  ميهد  مام  عليه،  القضاء  يتم  حيواين  مرض  أول  البقري  الطاعون 

قد  العامل  يف  املجاعة  أسباب  أحد  أن  لوبروث  ويعتقد  األخرى.  األمراض  معالجة 
بلد محاربة  أنه ال ميكن ألي  املستفاد هو  والدرس  األرض،  تم محوه من عىل وجه 

بالوحدة  »الشعور  أن  إىل  ويشري  وحدها.  للحدود  العابرة  التهديدات  هذه  مثل 
تلك  األثر«. وخالل  الشديدة  األمراض  للغاية يف هذه  مهم  أمر  الجريان  مع  والثقة 

املختربات  شبكات  يف  جريانها،  مع  جنب  إىل  جنبًا  البلدان  عملت  بأكملها،  الفرتة 
املعلومات  تبادل  من  والفنيون  البيطريون  األطباء  ومتّكن  األوبئة،  علم  ووحدات 

البعض. بعضهم  ملساعدة  بانتظام  وااللتقاء 
تنطوي  عودته  عدم  من  التأكد  مهمة  فإن  املرض،  القضاء عىل  تم  وقد  واآلن 
تحت  إبقائه  أو  تدمريه  أو  لديها  الفريوس  تخزن  التي  املختربات  عدد  تقليل  عىل 

الحيوان  لصحة  العاملية  املنظمة  قبل  من  معتمد  األمان  مرتفع  مخترب  مرفق  إرشاف 
 ،2019 عام  يفلت. ويف  قد  أي خطر  للقضاء عىل  وذلك  والزراعة،  األغذية  ومنظمة 
املرجح  من  ولكن  الفريوس،  بتخزين  قامت  دولة   20 يف  مختربات  تسعة  هناك  كان 

القادمة. السنوات  أكرث يف  الرقم  يرتاجع هذا  أن 

إن أكرث من 60 يف املائة من العوامل 
الناشئة  أو  املوجودة  للمرض  املسببة 

البرش ذات منشأ حيواين،  التي تصيب 
ويأيت 75 يف املائة منها من األنواع الربية. 

وتضاعف خطر اإلصابة مبرض ما بسبب عوامل 
الطلب  وارتفاع  التجارة  والنمو يف  التحرض  مثل 
إىل  والحاجة  الحيوانية،  واملنتجات  اللحوم  عىل 
املتزايد. السكان  لعدد  الغذاء  املزيد من  إنتاج 

كام أن فكرة »صحة واحدة« هي أكرث من مجرد 
 )glocal( إنها رؤية عاملية ومحلية الناس.  صحة 

تهدد  التي  املعقدة  التحديات  مواجهة  إىل  تسعى 
والبيئة  الغذايئ  واألمن  والحيوان  اإلنسان  صحة 
تقدير  التخصصات، مع  نُهج متعددة  من خالل 

وتعترب  املحتملة.  والتدخالت  املخاطر  بني  الرتابط 
الصحة  منظمة  والزراعة هي  األغذية  منظمة 
الواحدة، والتي ميكن أن تنعكس يف تحقيق 

املجتمع  اعتمدها  التي  املستدامة  التنمية  أهداف 
الدويل لعام 2030.

واستجابة لهذه الحاالت املعقدة، تعد مكافحة أنفلونزا 
الطيور )H5N1( مثااًل عىل كيفية مكافحة مرض حيواين 

مبشاركة عدد كبري من التخصصات املختلفة. وهناك 
حاجة إىل علامء األحياء واألطباء البيطريني واألطباء 

واالقتصاديني ومتخصيص االتصاالت والعديد من الخرباء 
اآلخرين يف هذا الرصاع،  إىل جانب  دعم من تعاون 

دويل أكرب.

ومبراعاة ذلك، تعاونت منظمة األغذية والزراعة مع 
كل من املنظمة العاملية لصحة الحيوان ومنظمة 
الصحة العاملية عىل جبهة أخرى، سعياً إىل وقف 

انتشار العدوى املقاومة لألدوية املضادة للميكروبات. 
وقامت تلك املنظامت مًعا بإعداد خطة عمل عاملية 
بشأن مقاومة امليكروبات لألدوية )AMR(. وتطور 

البكترييا والفريوسات والطفيليات والفطريات مقاومة 
لألدوية التي كانت فعالة يف السابق، مام يزيد من 

صعوبة عالج بعض اإلصابات. كام أن االستخدام 
املفرط أو سوء االستخدام أو إساءة االستخدام لألدوية 

أو املنتجات املقلدة هي املسؤولة بشكل أسايس، 
لذلك هناك حاجة إىل إدارة جيدة عرب القطاعات 
واملهن. وتعتمد العديد من البلدان اسرتاتيجيات 

شاملة ومنسقة ملعالجة أسباب معدل مقاومة 
امليكروبات لألدوية يف قطاعات متعددة، السيام يف 

صحة اإلنسان والحيوان، وكذلك الزراعة.

الطاعون البقري هو مرض فريويس معدي يصيب املاشية والجاموس يف املقام 
 ،)Morbillivirus( األول. والعامل املسبب للمرض هو فريوس من جنس موربيليفريوس

من عائلة باراميزوفرييدي )Paramyxoviridae(. وهناك العديد من أنواع الحيوانات الربية 
والحيوانات املحلية املشقوقة الظلف، مبا يف ذلك األغنام واملاعز، التي تظهر عليها أعراض أكرث 

اعتدااًل عند اإلصابة. ولكن ميكن أن يصل معدل الوفيات إىل 100 يف املائة يف قطعان األبقار 
أو الجاموس املعرضة لإلصابة والتي تعد أكرث األنواع إصابة باملرض. 

ليا إيطا
لوحة من االحتفال 

التذكاري إلعالن التحرر 
العاملي من الطاعون 
البقري يف عام 2011، 

يف مقر منظمة األغذية 
والزراعة يف روما.

للجميع واحدة  صحة 

1.3 الفصل 
البقري الطاعون  على  القضاء 



الفصل 2.3

 املعاهدة الدولية بشأن 
 املوارد الوراثية النباتية 

لألغذية والزراعة
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الذي يحتفظ ملن  البلد  أم  الذي جمعت فيه،  البلد  البذور؟ هل تنتمي إىل 
الوراثية  املوارد  الدولية بشأن  أنها تراث عاملي؟ تنظم املعاهدة  أم  بها، 

التنوع  عليها من جميع مكونات  الحصول  تم  التي  الفوائد  النباتية صون 
والوصول  نحو مستدام  واستخدامها عىل  والزراعة  األغذية  للنبات يف  البيولوجي 

وتوزيعها. إليها 
من  بالحد  األمر  يتعلق  عندما  املنقذ  هو  الورايث  التنوع  يكون  أن  ميكن 

األول من  النصف  األوروبية يف  املجاعة  الحال خالل  كان هذا هو  لقد  الجوع. 
نتيجة  أيرلندا  يف  مليوين شخص  من  يقرب  ما  تويف  عندما  عرش،  التاسع  القرن 

قاومت  التي  الجينات  عىل  العثور  وتم  الفطريات.  بسبب  البطاطا  مزارع  تدمري 
البطاطا. نشأت  حيث  الالتينية،  أمريكا  يف  املرض 

تم بناء هذه القلعة الطبيعية عىل مدار 000 10 سنة من الزراعة. ومع ذلك، 
فقدت العديد من األنواع النباتية عىل طول الطريق. ووفًقا للخبري السابق يف منظمة 

األغذية والزراعة، خوسيه إسكويناس الكازار، أول من دفع باتجاه املعاهدة الدولية 
بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، »تم استبدال اآلالف من أنواع 

املحاصيل غري املتجانسة بحفنة من األصناف التجارية املوحدة واملتجانسة«. ومتثل 
تلك مشكلة حقيقية عندما يحتاج املزارعون والعلامء إىل تكييف املحاصيل مع آثار 

تغريات املناخ أو األمراض، وال يكون لديهم ما يختارونه.
أوائل  تقنية مهمة يف  اكتساب خربة  ويف محاولة ملعالجة هذه املشكلة، تم 

أنه  يشء ولكنه أثبت  أنه أبسط  للقيام به وما كان يبدو  السبعينيات. وكل ما تبقى 
إنشاء املجلس  1974، تم  التقنية. ففي عام  املعرفة  األكرث تعقيًدا، هو تطبيق هذه 

للتنوع  الدولية  املنظمة  باسم  اآلن  )املعروف  النباتية  الوراثية  للموارد  الدويل 
املنظمة مسؤول عن مهمة  أعضاء  إضافية من  بأموال  برنامج  البيولوجي(، وهو 
يتم  التي  األماكن  املكتبات هي  الجينات. وهذه  األصناف وتعزيز مكتبات  جمع 

التنوع الورايث ملحصول واحد أو أكرث واألنواع الربية املرتبطة به وحيث  فيها صون 
البذور يف درجات حرارة منخفضة. يتم حفظ 

البذور: هل هي تراث عاملي أم سلعة؟
وفًقا إلسكيناس، بدأت الطريقة التي تم بها جمع البذور وجميع أنواع املادة الوراثية 
يف خلق توترات، حيث تم حفظها يف أماكن ال ميكن لكل بلد يف العامل الوصول إليها. 

ويشري إسكيناس إىل تدخل إسبانيا يف مؤمتر منظمة األغذية والزراعة عام 1979، 
والتي تولت فيه الرئاسة يف ذلك العام، وللمرة األوىل، طالبت باتفاق دويل وإنشاء 

مكتبة للجينات. ومل يسفر االقرتاح الذي حظي مبباركة من قبل العديد من الدول مبا 
فيها الهند، عن مرشوع قرار وجرت إعاقته كام هو بسبب ضغوط سياسية مختلفة.

أنه  واعتربوا  تقدًما.  األكرث  الدول  إىل  االتهام  بأصابع  النامية  الدول  وأشارت 
الوراثية  املوارد  تنوع  الجنسيات  متعددة  الرشكات  تستغل  أن  العادل  غري  من 

البلدان  تلك  وحرمان  االستوائية،  وشبه  املدارية  املناطق  يف  كبري  حد  إىل  املوجودة 
الفوائد. من  نفسها  النامية 

النامية  البلدان  أعربت   ،1981 لعام  والزراعة  األغذية  منظمة  مؤمتر  وخالل 
املكتبات  يف  املودعة  املواد  إليه  تنتمي  الذي  من  مثل:  بأسئلة  ارتياحها  عدم  عن 
البالد  تلك  ما هي  أو  منه،  ُجمعت  الذي  البلد  هو  ما  أو  القانونية،  الناحية  من 

عاملي؟ تراث  مجرد  أو هل هي  تخزنها،  التي 
عىل  يقع  التي  للبلدان  املواد  ملكية  عن  راضية  غري  النامية  البلدان  وكانت 
التي  املادة،  هذه  أن  هي  والحقيقة  مصدرها.  عن  النظر  بغض  تخزينها،  عاتقها 
التي  البلدان  يف  ودراستها  استخدامها  تم  الدولية،  األموال  باستخدام  جمعها  تم 

أن  األخرى  البلدان  عىل  أنه  النتيجة  وكانت  أكرب.  واقتصادية  تقنية  قدرات  لديها 
املسجلة.  الجديدة  لألصناف  الفكرية  امللكية  حقوق  مقابل  تدفع 

التعهد  1983 عىل  عام  املوافقة يف  املعارضة، متت  بعض  من  الرغم  وعىل 
ملزمة  غري  وثيقة  وهو  والزراعة،  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  بشأن  الدويل 

منظمة  مؤمتر  شهد  العام،  ذلك  ويف  عليها.  تحفظات  البداية  يف  بلدان  مثانية  أبدت 
لجنة  إنشاء  حول  نزاع  يف  املفاوضون  وشارك  ساخنة.  مناقشات  والزراعة  األغذية 

مفاجئ. تاريخي  تصويت  يف  اعتُمد  والذي  التعهد،  عىل  لإلرشاف 

لها نهاية  مفاوضات ال 
ومتيزت السنوات التالية مبواصلة املفاوضات. وكان الهدف بالنسبة للبلدان الثامنية التي 

أبدت تحفظات هو تغيري موقفها. وخالل تلك الفرتة، ُعقدت العديد من االجتامعات 
الرسمية وغري الرسمية ملنح املمثلني فرصة لرتك خالفاتهم جانبًا. وتم التعويض عن قبول 
حقوق مريب النباتات )نسخة غري ملزمة من امللكية الفكرية ملنتجي األصناف التجارية( 
من خالل االعرتاف بحقوق املزارعني )لكونهم رعاة التنوع البيولوجي املوضوعني تحت 
ترصف املربني(. وباإلضافة إىل جعل التفسري الجديد للرتاث العاملي متوافًقا مع سيادة 

الدول، تم إنشاء النظام العاملي للموارد الوراثية النباتية. كام تم إنشاء نظام متعدد 
األطراف والذي، وفًقا للنص، يجب أن يكون »كفء وفعال وشفاف، لتيسري الحصول 

عىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدام هذه 
املوارد بطريقة منصفة وعادلة عىل أساس تكمييل يعزز بعضه البعض«. وتُوجت عملية 

السابقة[ الصفحة  ]في 

أفغانستان
عينة من البذور التي ينتجها 
املخترب الوطني للبذور. ويعد 

صونها أمرًا حيويًا للحفاظ عىل 
التنوع الورايث للنباتات.

©FAO/GIULIO NAPOLITANO

الصفحة[ هذه  ]في 

بوروندي
مخترب خاص يف بوجومبورا 
إلجراء عملية إكثار معميل 

للموز والبطاطا واليام والكسافا 
يف املخترب.

©FAO/GIULIO NAPOLITANO
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تطوير نظام عادل ومنصف باالتفاق عىل املعاهدة بعد عقدين من الزمن. ويف الوقت نفسه، 
تم تناول مسألة التنوع البيولوجي يف محفلني خارج املنظمة: االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة 
)IUCN( وبرنامج األمم املتحدة للبيئة )UNEP(. وعادت نفس الخالفات إىل الظهور، ليس 

فيام يتعلق بالنباتات املزروعة فحسب، بل أيًضا فيام يتعلق باألنواع الربية.
التنوع  كل  إلدراج  املحتملة  اآلثار  بشأن  بالقلق  تشعر  البلدان  وبدأت 

املعاملة  نفس  منح  تم  »لقد  قائاًل  أسكيناس  وذكر  جديد.  اتفاق  يف  البيولوجي 
دولة  كل  عىل  فسيتعني  الطريقة،  هذه  بنفس  تبنيها  تم  وإذا  والقمح.  لألفيال 

األمر  األصناف،  عىل  منه  الحصول  يتم  بلد  أي  مع  ثنائية  اتفاقات  عىل  التفاوض 
تم  التي  الصيغة  فإن  وهكذا،  الزراعية«.  الصناعة  عىل  كارثة  سيشكل  الذي 

عام  يف  اعتمدت  التي  البيولوجي  التنوع  بشأن  ريو  اتفاقية  هي  النهاية  يف  اختيارها 
األغذية  منظمة  تعيد  بأن  منها  الثالث  أوىص  حيث  قرارات،  ثالثة  جانب  إىل   ،1992

لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  بشأن  الدويل  التعهد  حول  التفاوض  والزراعة 
رصاع  وبعد  االتفاقية.  مع  متسق  األطراف  متعدد  ملزم  صك  إىل  وتحويله  والزراعة 

.2001 عام  يف  التنفيذ  حيز  املعاهدة  دخلت  طويل، 

145 دولة التصديق عليها من قبل  معاهدة تم 
يقول كنت نادوزي، أمني معاهدة، إن املعاهدة، التي تعترب اآللية العاملية التشغيلية األوىل 

لحامية وتبادل هذه البذور وغريها من املواد الوراثية عىل نحو منصف، »جعلت من 

املمكن االعرتاف العاملي بالقيمة الهائلة للتنوع البيولوجي للزراعة«. وتعزز املعاهدة 
التي صادقت عليها 145 دولة، صون واستكشاف وجمع وتوصيف وتقييم وتوثيق 

هذه املوارد يف بيئتها ويف أماكن أخرى، وكذلك استخدامها املستدام والتوزيع العادل 
ملنافعها. وتعهدت الدول املوقعة باعتامد املعاهدة والتعاون عىل املستوى الدويل. 

وينطبق النظام املتعدد األطراف للحصول عىل املوارد وتقاسم املنافع عىل قامئة تضم 
64 نوًعا ومحصواًل تم تحديدها وفًقا ألهميتها بالنسبة لألمن الغذايئ وترابط البلدان. 
ومل تعد البلدان مضطرة للتفاوض عىل آالف االتفاقات الثنائية يف هذه الحاالت. ومن 

خالل تبسيط اإلجراءات، زادت مشاركة البذور أيًضا. فام بني عامي 2007 و2017، 
قدمت املعاهدة 000 68 عملية نقل يف جميع أنحاء العامل بأكرث من 4.6 مليون عينة. 

وتتمثل امليزة األخرى التي ذكرها اسكيناس يف متويل املرشوعات يف البلدان النامية 
التي تهدف إىل تنفيذ املعاهدة.

2017 أكرث من  2010 إىل  الفرتة من  وأوضح نادوزي أن املعاهدة خصصت يف 
ويقر  نامية.  دولة   65 مزارع يف  مليون  أكرث من  أمرييك ملساعدة  مليون دوالر   26

مامثلة  اتفاقات  إىل  للوصول  إحرازه  ينبغي  تقدم  هناك  يزال  ال  بأنه  اسكيناس 
من  الرغم  وعىل  الزراعية.  الحيوانات  مثل  األخرى  الزراعية  الوراثية  املوارد  تنظم 

الفكرية  للملكية  األولوية  يعطون  من  بني  املصالح  يف  تضارب  هناك  يزال  ال  أنه 
ميكن  أنه  يعتقد  اسكيناس  أن  إال  املزارعني،  حقوق  عن  يدافعون  الذين  وأولئك 

ذلك. حاليًا  بها  املعمول  املعاهدة  وتعكس  املوقفني.  بني  التوفيق 

بيرو
مرشوع حديقة البطاطا، 

كوسكو، بتمويل من منظمة 
األغذية والزراعة من خالل 

صناديق تقاسم املنافع التابعة 
ملعاهدة املوارد الوراثية النباتية 

لألغذية والزراعة.  

©FAO/ ROBERTO FAIDUTTI
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النرويج

]في األعلى[ مدخل الجليد يف قبو سفالبارد العاملي للبذور، والذي 
يحتوي عىل أكرث من مليون عينة من كل بلد يف العامل تقريبًا. 

اليسار[  إلى  اليمين  من  األسفل   ]في 
أرفف بها صناديق يتم فيها حفظ البذور داخل سفالبارد؛ ودائع البذور 

من الهند يف سفالبارد؛ نفق تحت األرض داخل قبو البذور.

أكرب قبو للبذور يف 
العامل، يف املحيط 
املتجمد الشاميل

باب يف منتصف الثلج. هذا هو كل ما ميكنك 
رؤيته يف هذا املشهد الجليدي بالقرب من القطب 

الشاميل. واليشء غري املعقول عىل أرخبيل سفالبارد 

أنه يبدو أن هناك تحت الجليد يكمن مختبئًا ما ميكن 

اعتباره أصل جميع النباتات. ولكن عند املرور من خالل 

الباب تجد قبًوا ضخاًم محفورًا يف الجبل. مرحبًا بكم 

يف أكرب بنك للبذور يف العامل. إن هذا املكان الذي ال 

يغادره الربد أبًدا موجود منذ عام 2008. فقد أنشأت 

الحكومة الرنويجية هذا املوقع، وتم اختياره نظرًا 

الستقراره الجيولوجي والسيايس وملا يربطه من خطوط 

نقل جيدة. وكذلك فإن القدرة عىل استيعاب 4.5 مليون 

نوع مختلف من املحاصيل. ويف عام 2018، تجاوزت 

البذور املخزنة يف القبو، القادمة من كل بلد يف العامل 

تقريبًا، حاجز املليون. وبدًءا من األغذية األساسية مثل 

الذرة واألرز، إىل األغذية األخرى مثل الفاصوليا والخس، 

فإن كل هذه املواد الوراثية آمنة يف هذا املوقع بغض 

النظر عن مدى تعرضها للخطر يف مكانها األصيل. ويقول 

املنسق السابق يف بنك البذور، روالند فون بومثر إن 

»من املهم للغاية أن يكون لدينا احتياطي يف موقع 

مختلف لحامية املواد من أجل املستقبل«.

البذور  قبل وصولها إىل سفالبارد يجب أن تقطع 

رحلة طويلة. فيجب أوالً أن يوقِّع بلد أو بنك 

الوراثية  الرنويج إليداع موارده  اتفاقية مع  أسايس 

أبوابه  للبذور  العاملي  سفالبارد  قبو  ويفتح  النباتية. 

السنة. ويتعني  الجديدة ثالث مرات يف  للبذور 

البلدان األخرى )هناك ما مجموعه  البنوك يف  عىل 

750 1 بنًكا يف العامل( أن تشري مقدًما إىل ما سوف 

ترسله. ففي األول تصل املواد إىل أوسلو ثم يتم 

الصناديق هناك  الجزر. ويتم فحص  إىل  نقلها 

الغرفة  إىل  إدخالها  محتوياتها ومبجرد  من  للتأكد 

وتخزينها.  عليها  العالمات  ووضع  تسجيلها  يتم 

قاعدة  إىل  لها  املصاحبة  املعلومات  إضافة  وتتم 

بيانات متاحة للجمهور ومن ثم - إذا كانت هناك 

حاجة من بنوك البذور إىل البذور املوجودة يف 

مستودع اإليداع االحتياطي هذا - يتم إرسال 

الدول  بناًء عىل تعليامت  البذور ولكن فقط 

البذور. املودعة أو بنوك 

ووفًقا ملا ذكره فون بومثر، فإن إحدى املساهامت 

»البطولية« كانت هي تلك التي قدمها موظفو بنك 

الجينات بحلب يف الجمهورية العربية السورية. وعىل 

الرغم من ظروف الحرب، متكنوا من استخراج حوايل 90 

يف املائة من املواد املخزنة هناك وإرسالها إىل سفالبارد. 

وأضاف قائاًل: »نحن مستعدون إلعادتها مبجرد املطالبة 

بها«. ويف عام 2015، اضطر بنك الجينات إىل اسرتداد 

بذوره من سفالبارد، حيث مل تكن هناك مواد متاحة 

يف سوريا، وأعاد تأسيس نفسه يف البلدان املجاورة. 

ويف فرباير/شباط 2017، متت إعادة أول البذور املعاد 

زراعتها حديثًا إىل قبو سفالبارد العاملي للبذور، وهو 

حدث مهم للغاية. ومن خالل هذه البذور، قد يتم 

إعادة إنتاج األغذية يف سوريا يف وقت أقرب بكثري، 

مبجرد انتهاء النزاع العسكري هناك، وفًقا ملا ذكره وزير 

الزراعة والغذاء الرنويجي جون جورج ديل.
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الفصل 3.3

 هيئة 
الدستور الغذائي

الدستور الغذايئ، بعد أكرث من نصف قرن من وجوده، ساهم 
يف حامية صحة املستهلك وضامن املامرسات العادلة يف 

التجارة العاملية باملواد الغذائية. ويعمل هذا املرشوع املشرتك 
الناجح بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية عىل إزالة العوائق التي 

تعرتض التجارة العاملية باملواد الغذائية مع ضامن سالمة األغذية.
اآلشوريون  وحدد  القدمية.  العصور  منذ  املستهلك  حامية  نشأت  لقد 
لبعض  كتوسيم  لفائف  املرصيون  واستخدم  للحبوب،  والقياسات  األوزان 

جيدة،  حالة  يف  أنها  من  للتأكد  والنبيذ  الجعة  بفحص  اإلغريق  وقام  األغذية، 
ذات  املنتجات  واستئصال  االحتيال  ملنع  حكومي  نظام  الرومان  لدى  وكان 

املضافة  املواد  من  ترتاوح  أخرى  موضوعات  نتناول  واليوم،  الرديئة.  الجودة 
وامليكروبيولوجي  الكيميايئ  التلوث  منع  إىل  املبيدات  ومخلفات  األغذية  إىل 

األغذية  مثل  األحيان  بعض  يف  للجدل  املثرية  الحديثة  املامرسات  سالمة  وتقييم 
ذلك،  ومع  الحيوانية.  األغذية  إنتاج  يف  الهرمونات  استخدام  أو  وراثيًا  املعدلة 
يف  العادلة  املامرسات  وضامن  املستهلكني  صحة  لحامية  العامة  األهداف  تظل 
للدستور  الرئيسية  املهمة  هي  هذه  وتعد  هي.  كام  الغذائية  باملواد  التجارة 

التي  الغذايئ،  الدستور  هيئة  تعد  كام   .1963 عام  منذ  الغذاء«(  )»كود  الغذايئ 
أهم  العاملية،  الصحة  منظمة  مع  باالشرتاك  والزراعة  األغذية  منظمة  أنشأتها 
هيالنديت،  توم  الهيئة،  أمني  ويشري  األغذية.  مواصفات  مجال  يف  دولية  هيئة 
الذي  هو  الغذايئ  الدستور  لكن  جًدا،  قدمية  املواصفات  تنسيق  »فكرة  أن  إىل 

العاملي«. املستوى  عىل  ذلك  بتطبيق  بدأ 
متزايد  بشكل  مهتاًم  الدويل  املجتمع  أصبح  الثانية،  العاملية  الحرب  أعقاب  ويف 

كانت  املفقودة  أو  املتضاربة  املواصفات  ولكن  الغذائية،  باملواد  العاملية  بالتجارة 
مواصفات  دون  األغذية  سالمة  الصعب ضامن  من  وكان  التجارة.  أمام  عقبات  متثل 

منسقة  مواصفات  وضع  إىل  حاجة  هناك  أن  القضايا  هذه  وأوضحت  دولية.  مرجعية 
 - العادلة  التجارة  ومامرسات  األغذية  سالمة  مامرسات  من  كل  ملعالجة  دوليًا 

الغذايئ. الدستور  إنشاء  خالل  من  تلبيتها  تم  التي  االحتياجات 

المغرب
يتم تكديس زجاجات زيت 

الزيتون يف سوبر ماركت. ويوفر 
الدستور الغذايئ مواصفات 

لضامن سالمة األغذية يف جميع 
مراحل السلسلة، مبا يف ذلك 

مرحلة التوزيع.

 ©FAO/ALESSANDRA

BENEDETTI
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ولعب العلم دورًا أساسيًا يف هذه العملية، إىل جانب التكنولوجيا واالكتشافات 
الجديدة. وتستند جميع أعامل هيئة الدستور الغذايئ املعنية بسالمة األغذية إىل املشورة 

العلمية املقدمة من هيئات الخرباء املستقلة تحت رعاية منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 
الصحة العاملية. ويف الواقع، وفرت الحاجة للتحكم يف املواد املضافة إىل األغذية، التي تزايد 

استخدامها يف صناعة املواد الغذائية يف الخمسينيات، قوة دافعة للمؤمتر الذي أدى إىل 
تشكيل لجنة الخرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املعنية 

باملواد املضافة إىل األغذية )JECFA(، والتي تعد مبثابة منوذج لهيئات الخرباء األخرى.
واليوم، ميكن للمستهلكني وينبغي لهم أن يتوقعوا أن يكونوا عىل اطالع تام 

بشأن سالمة إمداداتهم الغذائية. ويف العديد من البلدان، يتسم املستهلكون بالتنظيم 
الجيد وميارسون ضغوطًا عىل حكوماتهم. كام تشارك املنظامت غري الحكومية الدولية 

يف عمل هيئة الدستور الغذايئ.

الدولية العامة  املنافع 

الدستور الغذايئ حالًيا من أكرث من 350 نص، مبا يف يتألف 
األطعمة  تنطبق عىل جميع  التي  العامة  املواصفات  ذلك 

الفردية،  األطعمة  تنطبق عىل  التي  تحديًدا  األكرث  واملواصفات 
باإلضافة إىل اآلالف من الحدود العددية للمواد املضافة إىل األغذية، وامللوثات 

البيطرية. واألدوية  املبيدات  ومخلفات 

للدستور  املامرسة  ومدونات  التوجيهية  والخطوط  املواصفات  وتنظم 
كان  أو جودة طعامنا، سواء  تأثري عىل سالمة  له  يكون  أن  ما ميكن  الغذايئ كل 
الغذايئ  الدستور  هيئة  مواصفات  وتعد  معقد.  مصنع  طعام  أو  بسيطة  فاكهة 

الدستور  هيئة  موقع  عىل  مجانًا  للجميع  متاحة  وهي  العاملية،  العامة  املنافع  من 
وضعها. كيفية  حول  معلومات  جانب  إىل  الغذايئ 

معقًدا  كتابًا  أو  واحًدا  رقاًم  الغذايئ  الدستور  مواصفة  تكون  أن  وميكن 
مئات  ومبشاركة  سنوات  وضعها  استغرق  التي  الصفحات  مئات  عىل  يحتوي 

الغذايئ عرش  الدستور  هيئة  أكملت  املثال،  سبيل  عىل   ،2016 عام  ففي  الخرباء: 
السمكية.  واملنتجات  األسامك  بشأن  املامرسات  مدونة  حول  العمل  من  سنوات 

أساسية  كمعلومات  االستخدام  سهلة  وثيقة  تقديم  يف  املدونة  من  الهدف  ويتمثل 
صناعة  يف  الجيدة  النظافة  ومامرسات  الجيدة  اإلدارة  مامرسات  لضامن  وإرشادات 

املنتجات  وإنتاج  تداول  يف  يشاركون  من  جميع  املدونة  وستساعد  األسامك. 
عىل  الحصول  يف  املصلحة(  وأصحاب  والصناعة  السلطات  ذلك  يف  )مبا  السمكية 

مواصفات  متطلبات  وتلبية  األسواق  جميع  يف  بيعها  ميكن  وصحية  آمنة  منتجات 
معينة. سمكية  ملنتجات  الغذايئ  الدستور 

توصيات  ومدوناتها  التوجيهية  وخطوطها  الغذايئ  الدستور  مواصفات  وتصبح 
النظام  يتم دمجها يف  عندما  فقط  الزامية  تصبح  الهيئة. كام  تعتمدها  عندما 

القانوين لبلد ما. وكام يقول هيالنديت »لدى بعض الدول قوانني أو موارد غذائية 
الدول باعتامد ما  القوانني؛ وتقوم تلك  محدودة بحيث ال تحتاج لوضع مثل هذه 

ليا   إيطا
األعلى[ ]في 

من اليسار إىل اليمني، ريناتا 
كالرك، رئيسة وحدة جودة 
سالمة األغذية لدى منظمة 
األغذية والزراعة، وغيلريمي 
أنطونيو كوستا، رئيس هيئة 

الدستور الغذايئ، وتوم 
هيالنديت، أمني هيئة الدستور 

الغذايئ، أثناء الدورة الحادية 
واألربعني لهيئة الدستور الغذايئ 

يف مقر املنظمة.

 ©FAO/GIUSEPPE

CAROTENUTO

اليسار[ إلى  األعلى  ]في 
انعقدت الدورة الحادية 

واألربعون لهيئة الدستور 
الغذايئ يف مقر منظمة األغذية 
والزراعة يف الفرتة من 2 إىل 6  

يوليو/متوز 2018.

©FAO/GIULIO NAPOLITANO
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الدستور  األخرى مواصفات  والبلدان  املناطق  نصدره مبارشة كقانون«. وقد تدمج 
احتياجاتها. وقد تصبح بعض  تلبية  أو تتامىش معها من أجل  الترشيعات  الغذايئ يف 

املذكورة  املدونة  مثل  تدريبي  منهج  أيًضا كجزء من  تعمل  ولكنها  قانونًا  النصوص 
أعاله والتي ميكن أن تكون مبثابة دليل تدريب للصيادين واملوظفني يف صناعة 

الدستور  نصوص  العديد من  »تُستخدم  بقوله  ويوضح هيالنديت  األسامك.  تجهيز 
وليس  منتجاتهم  التجارة يف  قدرتهم عىل  للمنتجني لضامن  مفيدة  أنها  الغذايئ ملجرد 

قائاًل »هناك حافز إضايف الستخدام مواصفات سالمة  ألنها مطبقة«. كام يضيف 
الصحة والصحة  اتفاقية  أنها مواصفات مرجعية يف  الغذايئ وهي  الدستور  األغذية يف 
أكرث رصامة  استخدام مواصفات  البلدان  أرادت  وإذا  العاملية،  التجارة  النباتية ملنظمة 

كأمثلة  ذلك  ذاكًرا  علميًا«،  تربيرها  عليها  يتعني  الغذايئ،  الدستور  مواصفات  من 
الدستور  وتتبع هيئة  املخلفات.  لبعض  التعرض  أو  الغذايئ  النظام  لالختالفات يف 

الذي يشتمل عىل ثالثة عنارص:  املخاطر  الغذايئ يف وضع مواصفاتها منوذج تحليل 
العلم  املخاطر هو  تقييم  ويعد  باملخاطر.  واإلبالغ  املخاطر  وإدارة  املخاطر  تقييم 

الذي يحدد متى قد تنشأ املشكالت – يقيم اآلثار املرتتبة عىل مادة معينة برتكيزات 
اتخاذ  الغذاء. وتنطوي  إدارة املخاطر عىل  التعرض من  مختلفة وتقييم مدى هذا 

املقدرة - عىل سبيل  للمخاطر  استجابة  به  القيام  يتعلق مبا يجب  القرارات فيام 
التلوث إىل  للمنتجني حول كيفية تقليل  أو تقديم إرشادات  املثال، وضع حد أقىص 
الحد األدىن. أما اإلبالغ باملخاطر فهو رضورة أن تكون جميع األطراف، مبا يف ذلك 

ومناقشتها. كامل ورصيح  بشكل  بالقضايا  علم  عىل  املستهلكني، 

بإدارة  األمر  يتعلق  عندما  بحتة  علمية  قضية  املخاطر  تقييم  يعترب  بينام 
توافر  مثل  االعتبار،  يف  تؤخذ  األخرى  العوامل  من  العديد  أن  إال  املخاطر، 

حامية  بني  توازن  تحقيق  هو  الهيئة  هدف  يظل  ذلك،  ومع  الغذاء.  وتكلفة 
اإلبالغ  قضية  أخذ  عىل  هيالنديت  ويحث  التجارة.  وتيسري  اإلنسان  صحة 

تؤدي  قد  التي  الحاالت  يف  السيام  الجد،  محمل  عىل  املستهلكني  إىل  باملخاطر 
املعلومات  تكون  أن  ويجب  الوفاة.  أو  املرض  إىل  األغذية  سالمة  مخاطر  فيها 

املخاطر  عن  معروف  هو  ما  تتضمن  أن  يجب  كام  وصحيحة؛  مفتوحة  املقدمة 
تعمد  وقد  منها.  للتخفيف  به  القيام  يجري  ما  وكذلك  معروف،  غري  هو  وما 

منع  أجل  من  صحيح  غري  بشكل  عنها  الكشف  أو  املعلومات  إخفاء  إىل  السلطات 
مجتمع  يف  عكسية  بنتائج  يأيت  قد  النهج  هذا  مثل  ولكن  السكان،  بني  الذعر 
يف  األفضل  »من  بقوله  الغذايئ  الدستور  هيئة  أمني  ويشري  الحايل.  املعلومات 

غري  ما  يشء  تقول  أن  من  بدالً  ما،  شيئًا  تعرف  ال  بأنك  االعرتاف  األحيان  بعض 
املستهلكني،  ثقة  تستعيد  أن  تحاول  ثم  تصحيحه،  عليك  يتوجب  ثم  ومن  دقيق 

صعب«. أمر  وهو 

الجميع يتقاسمها  مسؤولية 

من إن  واسعة  مجموعة  أطباقنا  يف  وضعت  التجارة  عوملة 
كانت  سواء  ولكن  العامل.  أنحاء  جميع  من  تأيت  التي  األغذية 

مناسبة  حالة  يف  األطعمة  تكون  أن  يجب  محليًا،  منتجة  أو  مستوردة 
عامليًا  مرجًعا  الغذايئ  الدستور  أصبح  لهيالنديت،  ووفًقا  البرشي.  لالستهالك 

اإلنتاج  تحسني  إىل  الحاالت  من  العديد  يف  أدى  كام  البلدان،  بني  للتبادل 
الغذايئ  الدستور  مواصفات  أن  الغذايئ  الدستور  هيئة  أمني  ويرى  املحيل. 
ويستشهد  األغذية«.  لسالمة  الرئيسية  القضايا  معالجة  يف  للغاية  »شاملة 

الحرجة  املراقبة  ونقاط  املخاطر  تحليل  نظام  وهي  خاصة،  نجاح  بقصة 
إنتاج  عملية  مراحل  جميع  يف  النظافة  ضامن  عىل  يعمل  الذي   )HACCP (

عىل  للحفاظ  ناسا  وكالة  قبل  من  األصل  يف  النهج  هذا  تطوير  تم  لقد  الغذاء. 
وتم  الحكومات  قبل  من  تبنيه  تم  ما  رسعان  ولكن  الفضاء  رواد  غذاء  سالمة 
سالمة  أن  عىل  الهيئة  أمني  ويؤكد  الغذايئ.  الدستور  خالل  من  عامليًا  توزيعه 
املستهلك.  إىل  املنتج  من  كبري،  حد  إىل  األطراف  جميع  مسؤولية  هي  األغذية 
خطًأ  فإن  املستهلك،  مطبخ  إىل  بأمان  الطعام  وصل  لو  حتى  أنه  من  ويحذر 

تعليم  إىل  يدعو  فهو  لذلك  بذلت«،  التي  الجهود  كل  »يدمر  أن  ميكن  واحًدا 
من  العديد  »تنشأ  قائاًل:  ويوضح  املدارس.  يف  األغذية  سالمة  بشأن  أفضل 

أيدي  عىل  ولكن  اإلنتاج،  سلسلة  طول  عىل  حدث  يشء  بسبب  ليس  األزمات 
القيام  يجب  ما  بشأن  املعرفة  إىل  أحيانًا  يفتقرون  الذين  النهائيني  املستهلكني 

 ، دامئًا تنتظر  والبكترييا  الفريوسات  فإن  بذلك،  األمر  يتعلق  وعندما  به«. 
املوت. إىل  مريحة  غري  إسهال  نوبة  من  بدًءا  يشء  أي  تسبب  أن  وميكن 

الغذائي هو عبارة  الدستور 
املواصفات  عن جمموعة من 
واخلطوط  الدولية 
ومدونات  التوجيهية 
أن   للتأكد من  املمارسة 
آمن ومناسب  الغذاء 
للجميع يف كل مكان. 

3.3 الفصل 
الغذائي الدستور  هيئة 
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املستمرة املراجعة  إطار  الغذايئ يف  الدستور 

هيئة الدستور الغذايئ أن تكون استباقية ولكن يف كثري من األحيان تحاول 
تؤدي حوادث سالمة األغذية إىل دراسة مستفيضة ملنطقة بأكملها. ففي 
التسعينيات، عىل سبيل املثال، أدى قلق املستهلك بسبب اعتالل الدماغ اإلسفنجي 
يف البقر )BSE(، املعروف أيًضا باسم »مرض جنون البقر«، إىل قيام هيئة الدستور الغذايئ بدراسة قضية 

سالمة أعالف الحيوانات املعدة إلنتاج الغذاء.
وتشمل التحديات الناشئة، يف نظر هيالنديت، مقاومة بعض امليكروبات للمضادات الحيوية 

املستخدمة يف عالج البرش والحيوانات عىل  السواء. وأصبحت البكترييا مقاومة بشكل متزايد ومل يعد 
لبعض أنواع العدوى عالًجا مناسبًا. وإقراًرا بذلك، وافقت هيئة الدستور الغذايئ يف عام 2016 عىل إنشاء 
فريق املهام الحكومي الدويل املخصص التابع لهيئة الدستور الغذايئ املعني مبقاومة مضادات امليكروبات 

لتعديل النصوص الحالية ووضع إرشادات جديدة للدستور الغذايئ يف هذا املجال. وتستمر التكنولوجيا 
الحيوية يف التطور، وكذلك املناقشات حول القضية يف هيئة الدستور الغذايئ عند الرضورة. وتعد التقانة 
متناهية الدقة مطبقة بالفعل عىل األغذية وقد تثري تحديات يتعني عىل هيئة الدستور الغذايئ معالجتها.

منذ عصور  الغذايئ موجودة  الدستور  تتعامل معها هيئة  التي  املشكالت  العديد من  وتعترب 
املزيد  توفر  العاملية  والتجارة  الطويلة  اإلمداد  الغذاء، ولكن سالسل  االحتيال يف مجال  مثل عمليات 
أزمة عاملية.  إىل  املحلية برسعة  املشكلة  للتدخل، وإذا حدث ذلك، فستتحول  للمحتالني  الفرص  من 
املتعمد.  الغش  الذي ال مفر منه وبني  املستوى  املنخفض  التلوث  التمييز بني  املواصفات يف  وتساعد 

السوق بشكل مستمر ويتم  الجديدة يف  البيطرية  األغذية واملبيدات واألدوية  املضافة إىل  املواد  وتظهر 
املوجودة  املواد  اكتشاف  التحليل، ميكن  اكتشاف ملوثات غري معروفة من قبل. ومع تحسن طرق 

الدستور  هيئة  مواصفات  مراجعة  متواصال يف  ذلك عمال  كل  ويتطلب  باستمرار.  منخفضة  مبستويات 
التجارة بشكل غري رضوري. تقييد  للمستهلكني دون  أفضل حامية ممكنة  بهدف ضامن  الغذايئ 

القصوى  الحدود  مجموعة  إنشاء  إىل  املبيدات،  مجال  يف  الغذايئ،  الدستور  هيئة  وتسعى 
املامثلة،  للمحاصيل  واحد  محصول  من  بحثية  بيانات  باستخدام  وذلك   ،)MRLs( املبيدات  ملخلفات 

وسيكون  السلع.  من  العديد  واحدة  لسلعة  للمخلفات  القصوى  الحدود  تغطي  أن  ميكن  بحيث 
 - الثانوية  للمحاصيل  بالنسبة  السيام  الدولية،  التجارة  عىل  إيجايب  تأثري  الحدود  هذه  توافر  لزيادة 

واسع. نطاق  عىل  منزرعة  ليست  ولكن  عالية  قيمة  ذات  تكون  رمبا  التي  تلك 
األغذية  سالمة  عىل  املناخ  تغري  تأثري  ألفق  فحًصا  باستمرار  الغذايئ  الدستور  هيئة  وتجري 

بشأن  العاملية  الصحة  ومنظمة  والزراعة  األغذية  منظمة  من  علمية  مشورة  مؤخًرا  وطلبت  والتجارة، 
أكرث  من  واحدة  السموم  هذه  وتعد  بالسيكواتوكسني.  التلوث  يف  للتحكم  املخاطر  إدارة  خيارات 
تغري  من  كل  ويؤثر  العامل.  أنحاء  جميع  يف  األغذية  طريق  عن  تنتقل  التي  البحري  التسمم  أنواع 
سموم  وانتشار  توزيع  عىل  البحر  سطح  حرارة  درجة  وارتفاع  واألعاصري  العواصف  وتواتر  املناخ 

أهمية  العمل  ولهذا  به.  للتنبؤ  قابلية  أقل  بالسيكواتريا  األسامك  تسمم  حدوث  يجعل  مام  سيكواتريا 
املحيط  ومناطق  االستوائية  وشبه  االستوائية  الهادئ  املحيط  مناطق  يف  للمنتجني  بالنسبة  خاصة 

املتأثرة. املناطق  من  السمكية  املنتجات  يستوردون  وملن  االستوائية  الكاريبي  البحر  ومناطق  الهندي 
وهناك مجال آخر للنشاط وهو التغذية، حيث تعترب البدانة واألمراض غري السارية املرتبطة باألغذية 
مشكلة عاملية. وتتخذ الحكومات تدابري ملساعدة املستهلكني يف اتباع نظام غذايئ صحي. ولتحقيق النجاح، 

ساعدت مواصفات الدستور الغذايئ 
يف تسوية القضايا التجارية املتعلقة 

بتعريف املنتجات وتوفري الوصول إىل 
األسواق: يف 26 سبتمرب/أيلول 2002، أيدت 

هيئة االستئناف التابعة ملنظمة التجارة العاملية 

يف أحد أحكامها األوىل بشأن اتفاقية العوائق 

التقنية أمام التجارة )TBT( إحدى النتائج 

التي توصلت إليها هيئة محكمة لصالح بريو 

أن أسامك الرسدين التي يتم صيدها يف رشق 

املحيط الهادئ )من أنواع رسدين ساجاكس( 

ميكن تسويقها وتصنيفها عىل أنها رسدين 

محفوظ يف االتحاد األورويب. ونشأ النزاع عندما 

نصت الئحة مجلس االتحاد األورويب عىل أنه 

ال ميكن تسويق إال الرسدين من فصيلة رسدين 

بلكاردوس والبوم )املوجودة بشكل رئييس حول 

ساحل شامل األطليس الشاميل( كسمك رسدين 

محفوظ، وبالتايل تم استثناء رسدين بريو. ووجد 

حكم منظمة التجارة العاملية أن الئحة االتحاد 

األورويب ال تتفق مع اتفاقية العوائق التقنية 

أمام التجارة ألنها ال تأخذ يف االعتبار املواصفة 

الدولية ذات الصلة، أي مواصفة الدستور 

الغذايئ ملنتجات الرسدين املعلب ومنتجات 

الرسدين. وتحدد هذه املواصفة ما ميكن كتابته 

عىل امللصق وخصائص الواحد وعرشين نوًعا 

التي ميكن من خاللها تجهيز الرسدين املعلب 

أو منتجات الرسدين، مبا يف ذلك كل من رسدين 

ساجاكس ساجاكس و رسدين بلكاردوس والبوم. 

ونتيجة لهذا النزاع، تم التوصل إىل تسوية متفق 

عليها بشكل متبادل تم مبوجبها تعديل الئحة 

االتحاد األورويب ملعالجة شواغل بريو والسامح 

للتجارة باالستمرار.

اعتمدت الجمعية العامة لألمم 
املتحدة يف 20 ديسمرب/كانون 

األول 2018، قراًر يدعو إىل 
االحتفال باليوم العاملي لسالمة 

األغذية. وبدًءا من عام 2019، سيكون 
كل يوم 7 يونيو/حزيران مناسبة لالحتفال 

باملزايا التي ال تحىص من األغذية اآلمنة.

وأشار توم هيالنديت، أمني هيئة الدستور 

الغذايئ بقوله »اليوم العاملي لسالمة 

األغذية سيكون فرصة للجميع للتفكري 
يف يشء نعتربه غالبًا أمرًا بديهيًا، أال وهو 

سالمة األغذية«.

وأضاف قائاًل »بفضل الجهود الواسعة 
النطاق التي بذلها أعضاء ومراقبو هيئة 

الدستور الغذايئ، سيتحدث املجتمع 
الدويل بصوت واحد يف 7 يونيو/حزيران 

لتعزيز الوعي وإلهام اإلجراءات من أجل 
أغذية أكرث أمانًا«.

تسوية 
النزاعات 
التجارية

العاملي  اليوم 
األغذية  لسالمة 
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يجب إبالغ املستهلكني مبا تحتويه األطعمة التي يتناولونها. وطورت هيئة الدستور 
الغذايئ إرشادات شاملة لوسم األغذية ووضع عالمات التغذية عىل وجه الخصوص.
املتطلبات )NRVs-R( يف وضع   - للمغذيات  املرجعية  القيم  وتستخدم 
اليومية  املرجعية  املتناوالت  إىل  القيم  تلك  وتشري  لألغذية.  الغذائية  البيانات 

الدستور  هيئة  إلرشادات  ووفًقا  البالغني.  للسكان  بالنسبة  واملعادن  للفيتامينات 
واملعادن  الفيتامينات  كميات  عن  اإلعالن  يجب  التغذوي،  بالتوسيم  الخاصة  الغذايئ 

العمل  الغذاء عىل ملصق األغذية املعبأة مسبًقا. ويوفر إكامل هذا  املوجودة يف 
األطعمة  تلك  اختيار  املستهلكني عىل  مهمة ملساعدة  معلومات  الغذايئ  الدستور  يف 

العام. الصحي  الغذايئ  املدخول  وتسهم يف  الفردية  الغذائية  احتياجاتهم  تناسب  التي 
ويف كل عام، يتم فقد أو هدر ثلث جميع املواد الغذائية. وميكن أن تساهم عالمة 
التاريخ يف هدر الطعام إذا أساء املستهلك فهم جميع عالمات التاريخ كعالمة أمان وقام 

بالتخلص من منتجات غذائية آمنة متاًما. ويف عام 2018، قامت هيئة الدستور الغذايئ 
مبراجعة املواصفة العامة املتعلقة بتوسيم األطعمة األغذية املعبأة مسبًقا، لتضمني 

إرشادات واضحة حول استخدام عالمات التاريخ حتى يتسنى للمستهلكني فهم عالمات 
التاريخ عىل امللصقات بحيث ميكن تقليل الهدر الغذايئ املرتبط بعالمات التأريخ.

وميكن أن يكون ملواءمة خصائص املنتج من خالل مواصفات الدستور الغذايئ للجودة 
تأثري إيجايب عىل التجارة الدولية وتجنب رفض املستلم للشحنات وإهدار األغذية.

املفتوحة للمناقشة  منتدى 

اعتامد أكرث من 156 منظمة غري حكومية و56 منظمة حكومية تم 
دولية و16 مراقًبا تابًعا لألمم املتحدة، مبجموع 228 مراقًبا، 

يف هيئة الدستور الغذايئ لتقديم مساهامت يف مجاالت خربتهم. كام 
تعمل هيئة الدستور الغذايئ مع مؤسسات القطاع الخاص التي تركز عىل تحسني 

سالمة األغذية مثل املبادرة العاملية لسالمة األغذية. وهناك العديد من األمثلة عىل 
كيفية حدوث ذلك كل يوم يف جميع أنحاء العامل. فعندما اضطر الصيادون يف بحرية 

فيكتوريا يف أوغندا إىل التوقف عن الصيد يف البحرية، ساعدهم تطبيق مواصفات 
الدستور الغذايئ عىل تحسني النظافة، وسمح لهم مبواصلة التداول بأمان وفتحوا 

أسواق تصدير جديدة. ويف الهند، تقوم الرشكات الصغرية للمزارع العائلية العضوية 
بتعديل إجراءاتها لتتامىش مع مواصفات هيئة الدستور الغذايئ والتي بدورها تعزز 
أرباحها. إنها تحقق جميًعا إنتاج أكرث أمانًا، مع تحسني قدرتها التنافسية يف السوق. 

وتعد تلك خطوات أساسية نحو تحقيق توازن أفضل يف اإلمدادات الغذائية العاملية. 
وال يتم ترك البلدان تدافع عن نفسها باملعايري املعقدة يف بعض األحيان، حيث لدى 

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية برامج مكثفة لبناء القدرات تساعد 
البلدان عىل تحسني نظم السالمة الغذائية الخاصة بها.

اسواتيني
تقوم النساء بوسم الصناديق 
واملرطبانات املعدة للتصدير. 

ومنا الكوخ االسواتيني من 
صناعة األكواخ الصغرية إىل 

أعامل مزدهرة، مام عزز من 
حياة املجتمعات الفقرية 

من خالل توفري دخل عادل 
ومستدام ألكرث من 300 شخص 

يف اسواتيني. وتوفر املبادرة 
فرص عمل للمرأة املحرومة 

وسوقًا لصغار املزارعني املحليني 
واألرس يف الريف الذين 
يجمعون الفاكهة الربية.

©FAO/GIULIO NAPOLITANO
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الفصل 4.3

 املعركة ضد اجلوع 
 يف أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكارييب

نقص إن  عىل  للقضاء  الالتينية  أمريكا  لبلدان  السياسية  التعبئة 
قد  الجوع  التحرر من  اإلنسان يف  بحق  االعرتاف  منطلق  من  التغذية، 
 Zero( الجوع القضاء عىل  مبادرات منوذجية مثل مرشوع  إىل  تُرجمت 

التي  الجوع  الغذايئ والتغذية والقضاء عىل  األمن  أو خطة  الربازيل،  Hunger( يف 
الكاريبي. البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  دول  مؤخًرا جامعة  أطلقتها 

والجوع ال يخضعان  »الحرب  كاسرتو،  الربازييل خوسيه دي  املفكر  قال  وكام 
الالتينية  أمريكا  األخرية، رشعت  اآلونة  أفعال برشية«. ويف  إنهام  قانون طبيعي،  ألي 

املتمثل يف  البرشي«  »الفعل  ملحاربة  سياسية  إرادة  توفر  يُظهر  مام  العمل،  يف 
نامية  منطقة  أول  الالتينية  أمريكا  كانت  والزراعة،  األغذية  ملنظمة  ووفًقا  الجوع. 

النصف يف عام  الجوع إىل  الذين يعانون من  العامل تخفض عدد األشخاص  يف 
2015. ووفًقا  لعام  لأللفية  اإلمنائية  املتحدة  األمم  أول أهداف  1990، وهو مقصد 

أمريكا  يف  والتغذية  الغذايئ  األمن  عىل  إقليمية  عامة  »نظرة  من   املستقاة  للبيانات 
أن معدل  إىل   2017-2015 الفرتة  تشري   ،»2018 الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية 
 11.4 املائة، بعد أن كان  6.1 يف  التغذية يف املنطقة قد انخفض إىل  انتشار نقص 
التقزم عند األطفال  التقديرات إىل أن  2000-2002. كام تشري  الفرتة  املائة يف  يف 

دون سن الخامسة قد انخفض من 19.7 يف املائة يف عام 1995 إىل 9.6 يف املائة يف 
الجوع  الحد من  5.1 مليون طفل. ويعكس  2017، وهو ما ميثل ما مجموعه  عام 
فقر وفقر مدقع  املنطقة مع وجود معدالت  االجتامعي يف  األعامل  توحيد جدول 

األشخاص  انتشار  معدل  وانخفض  املاضية.  العقود  يف  كبرية  انخفاضات  تُظهر حدوث 
28.1 يف  48.4 يف املائة يف عام 1990 إىل  املترضرين من الفقر بشكل مطرد، من 

اقتصادية  2014 أزمة  املنطقة منذ عام  2013. ومع ذلك، شهدت  املائة يف عام 
30.7 يف املائة  التغذية والفقر، وأثرت هذه األخرية عىل  أسفرت عن زيادة يف سوء 

من السكان يف عام 2017.

الجوع عىل  القضاء  الهدف: 

الجوع لقد  عىل  القضاء  لنفسها هدف  املنطقة  بلدان  حددت 
الهدف  هذا  املنطقة عىل  بلدان  ووافقت جميع  الفقر.  من  والحد 

والبحر  الالتينية  أمريكا  تحرير  مبادرة  خالل  من  طموًحا  األكرث 
أمريكا  الثالثة لجامعة دول  القمة  2005 وخالل  عام  الجوع يف  الكاريبي من 

يف   2015 الثاين  يناير/كانون  يف  عقدت  التي  الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية 
االلتزام  املنطقة هذا  الدول يف  القمة، عزز جميع رؤساء  كوستاريكا. ويف هذه 

الغذايئ  لألمن   2025 الدولية  الحكومية  للخطة  دعمهم  تقديم  خالل  من  السيايس 
املنظمة. وضعتها  التي  الجوع  عىل  والقضاء  والتغذية 

املدير  أكد  الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  دول  قمة جامعة  ويف 
والتضامن  السيايس  االلتزام  إىل  الحاجة  عىل  سيلفا  دا  غرازيانو  للفاو خوسيه  العام 

إطار  فعلية. ويف  نتائج  وتحقيق  إجراءات محددة  اتخاذ  من  التي ستمكن  واألدوات 
التي  الرئيسية  األداة  الجنوب هو  بلدان  بني  فيام  التعاون  أن  أضاف  العمل هذا، 
املبذولة  الجهود  يف  اإلقليميني  واملسؤولية  »املنظور  يضمن  مبا  استخدامها،  ينبغي 
ومنطقة  الالتينية  أمريكا  دول  الفاو خطة جامعة  وأعدت  الجوع«.  عىل  للتغلب 

]أعاله[

هندوراس
تالميذ يصطفون لتناول طعام 
الغداء يف مدرسة فرانسيسكو 
نافارو يف غاريتا، إدارة ليمبريا.

©FAO/GIUSEPPE BIZZARRI

]أدناه[

غرناطة
املستفيد من مرشوع املنظمة، 

كني كامبل، يروي البذور 
والشتالت يف حضانة نيو 

هامبشري.

©FAO/GIUSEPPE BIZZARRI
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املتحدة  األمم  ولجنة  الالتينية  أمريكا  تكامل  رابطة  من  بدعم  الكاريبي  البحر 
تحسني  إىل  الخطة  وتسعى  الكاريبي.  البحر  ومنطقة  الالتينية  ألمريكا  االقتصادية 

الفقر  وخاصة  الفقر،  استئصال  من خالل  املنطقة  أنحاء  جميع  يف  الحياة  نوعية 
الجنسني  بني  املساواة  منظور  تعميم  مع  والتغذوي،  الغذايئ  األمن  املدقع، وضامن 

املجتمع. يف  األكرث ضعًفا  القطاعات  عىل  بشكل خاص  والرتكيز 
لألمن  الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  دول  تستند خطة جامعة 

الغذايئ إىل أربع ركائز تهدف إىل ضامن الحصول عىل الغذاء وتوافره واستخدامه 
الغذايئ من  األمن  اسرتاتيجيات  بتنسيق  البلدان  تتعهد  بدء،  واستقراره. وبادئ ذي 
يعززون أطرهم  وبناًء عىل هذا، سوف  الوطنية واإلقليمية.  العامة  السياسات  خالل 

فقد  تجنب  وكذلك  واإلمداد،  التجارة  لربامج  السبل  لتيسري  واملؤسسية  القانونية 
األغذية وهدرها. وتتمثل الركيزة األخرى يف ضامن الوصول اآلمن واملستدام يف الوقت 

الخطة  بذلك، تدعم  للجميع. وللقيام  املناسب إىل طعام آمن ومناسب وكاٍف ومغٍذ 
برامج الزراعة األرسية وإعادة توزيع الدخل برشط بقاء األطفال عىل سبيل املثال يف 

الرتكيز  مع  الضعيفة،  الفئات  لجميع  التغذوي  الرفاه  الثالثة  الركيزة  وتعزز  املدارس. 
املشرتيات  العائلية من خالل  املزارع  املدرسية، وصلتها مبنتجي  التغذية  برامج  عىل 

العامة، وتعزيز عادات األكل الصحية. وأخريًا، تهدف الخطة إىل ضامن اإلنتاج 
األغذية  مخزون  وإدارة  والطبيعية،  االجتامعية  للكوارث  الرسيعة  واالستجابة  املستقر 

الجوع  نهج سيايس ملكافحة  استخدام  الطوارئ. وتم  لحاالت  العامة تحسبًا  واإلمدادات 
النهج يف عدة منتديات متعددة  التصديق عىل هذا  العمل. وقد تم  لتحديد خطوط 

األطراف وأدى إىل تعزيز جدول أعامل مشرتك بشأن األمن الغذايئ والتغذوي. ويقوم 
الفاعلة  الجهات  تعبئة مختلف  الجوع من خالل  القضاء عىل  أنه ميكن  النهج عىل  هذا 
بالفعل،  البلدان  تنفذها  التي  السياسات  وتنسيق  وتعزيز  الوطنية حول هدف مشرتك 
الخاصة لكل بلد منها. ويتزامن ذلك مع نهج »املسار املزدوج«  مع االعرتاف بالسامت 

السياسات  تنفيذ  الذي تروج له منظمة األغذية والزراعة، والذي يتكون أواًل من 
طويلة  اسرتاتيجيات  وثانيًا  الفور،  عىل  املعقدة  االجتامعية  الحاالت  ملعالجة  الرامية 

املدقع. والفقر  للجوع  الهيكلية  األسباب  تعالج  األجل 

كوستاريكا
خوسيه غرازيانو دا 
سيلفا، املدير العام 

ملنظمة األغذية والزراعة، 
يعرض خطة األمن 

الغذايئ والتغذية والقضاء 
عىل الجوع 2025 خالل 
قمة جامعة دول أمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي.

©FAO
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تستند خطة مجاعة دول 
ومنطقة  الالتينية  أمريكا 

البحر الكارييب لألمن الغذائي  
إىل أربع ركائز تهدف إىل ضمان 

الوصول إىل األغذية وتوافرها 
واستقرارها. واستخدامها 

الثالثة األولويات 

خالل العمل سويًا بهذه الطريقة، قامت جامعة دول أمريكا من 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي والفاو بتنسيق جداول أعاملهام 

للميض قدًما يف استئصال شأفة الجوع. وال تكتفي منظمة األمم املتحدة 
باملشاركة يف صياغة وتنفيذ ورصد الخطة التي تقودها الدولة بل تدعم ثالث أولويات 

حددتها بلدان املنطقة تتمثل يف: مبادرة تحرير أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي من 
الجوع، ومبادرة الزراعة األرسية والنظم الغذائية الشاملة من أجل التنمية الريفية 

املستدامة، ومبادرة االستخدام املستدام للموارد الطبيعية والتكيف مع تغري املناخ وإدارة 
مخاطر الكوارث. وتساعد هذه املبادرات الثالث البلدان عىل امليض قدًما نحو تحقيق 

أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش التي حددتها خطة التنمية املستدامة لعام 2030 
من خالل معالجة األسباب الجذرية للجوع والفقر وسوء التغذية والتصدي للتحديات 

واسعة النطاق لألمن الغذايئ يف املنطقة، مثل تغري املناخ والكوارث الطبيعية.

يف يوليو/متوز 2013، اجتمع رؤساء الدول 
والحكومات األفريقية يف أديس أبابا )إثيوبيا( ووقعوا 

إعالنًا للقضاء عىل الجوع يف القارة بحلول عام 2025. 

وحرض االجتامع ممثلون عن املنظامت الدولية واملجتمع 

املدين والقطاع الخاص واملزارعني والتعاونيات والشباب 

واألكادمييني ورشكاء آخرون.

ودعا اإلعالن إىل وضع مجموعة من السياسات لتعزيز 

التنمية الزراعية املستدامة والحامية االجتامعية والتمويل 

للفقراء، وشدد عىل أهمية أصحاب املصلحة من غري 

الدول يف مهمة ضامن األمن الغذايئ. كام أكد من جديد 

تصميم البلدان األفريقية عىل امليض قدًما يف تنفيذ إعالن 

مابوتو لعام 2003 بشأن الزراعة واألمن الغذايئ يف أفريقيا، 

يف إطار الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا.

وخالل االجتامع الذي عقد يف إثيوبيا، عزز القادة األفارقة 

أيًضا التزامهم باستئصال الجوع يف كل بلد من بلدانهم 

من خالل تدابري مثل االستثامر العام يف الزراعة. وأقّر 

املشاركون بإمكانيات أفريقيا يف التنمية الزراعية، ومنو 

سكانها الشباب واإلمداد الكبري باألرايض واملياه واملوارد 

الطبيعية األخرى. لقد تعهدوا باتباع خارطة طريق 

باستخدام مواردهم ودعمهم الفني يف املقام األول، بينام 

دعوا إىل تحالفات أقوى بني الرشكاء من أجل التنمية.

تلتزم  األفريقية  البلدان 
الجوع عىل  بالقضاء 

التغذية نقص  تطور 
نسبة االنتشار ) يف املائة(،القيَّم السنوية  للفرتة 2017-2000 

تشير تقديرات منظمة األغذية والزراعة إلى أن 5 في المائة من سكان أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي يعانون من سوء التغذية في عام 2017، وهو ما يمثل انعكاًسا 

للمستويات المسجلة في عام 2011. ويواصل نقص التغذية في أمريكا الوسطى 
ومنطقة البحر الكاريبي اتجاهه نحو الهبوط، حيث تبلغ نسبته 6.2 في المائة و16.5 

في المائة على التوالي من السكان الذين  يعانون من نقص التغذية.

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيالعالم

املصدر: منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة 
الصحة العاملية. عام 2018. نظرة عامة عىل األمن الغذايئ والتغذية.

4.3 الفصل 
الكارييب البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  يف  اجلوع  ضد  املعركة 
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الفصل 5.3

الصكوك القانونية 
للصيد الرشيد

العقود األخرية، تم اعتامد عدد من املبادئ واملعايري والصكوك عىل املستوى الدويل يف 
املائية. وجدير  سعيًا إىل تحسني عمليات حفظ وإدارة وتطوير صيد األسامك وتربية األحياء 

بالذكر أن صحة املحيطات عىل املحك، ومعها سبل كسب عيش مئات املاليني من البرش يف جميع 
العامل. أنحاء 

الطلب عىل  العامل وزيادة  يتكرر كثريًا، ولكن مع منو عدد سكان  التنمية املستدامة هي مصطلح 
اإلنتاج  الطبيعية أكرث أهمية من أي وقت مىض. كيف ميكننا توفري  الغذاء، أصبحت حامية مواردنا 

الوسائل إلطعام أكرث من تسعة  الغد؟ أين سنجد  الغذائية ألجيال  اليوم دون املساس باإلمدادات  الكايف 
2050؟ املتوقع لسكان كوكبنا بحلول عام  العدد  مليارات شخص هم 

املائية. وعىل  الصيادين وقطاع مصايد األسامك وتربية األحياء  العديد من  وينظر يف هذه األسئلة 
وجه الخصوص، يعتمد أكرث من ثالثة مليارات شخص يف الوقت الحايل عىل األسامك كمصدر أسايس 

البحرية،  300 مليون شخص عىل كسب عيشهم من مصايد األسامك  الحيواين، يف حني يعتمد  للربوتني 
اإلنتاج يف قطاع املصايد وتزايد  ارتفاع مستويات  الصيد عىل نطاق صغري. ولقد أدى  ومعظمهم ميارسون 
املخاوف يف أوائل التسعينيات من القرن املايض من مخاطر اإلفراط يف صيد األسامك إىل تحويل النقاش 

من زيادة اإلنتاج إىل استدامة اإلنتاج يف مصايد األسامك وتربية األحياء املائية. ويف عام 1991، دعت 
املنظمة ألول مرة إىل وضع مفاهيم جديدة  التابعة ملنظمة األغذية والزراعة  لجنة مصايد األسامك 

واملستدام. الرشيد  للصيد 
1992 هذه  عام  يف  )املكسيك(  كانكون  يف  انعقد  الذي  الرشيد  للصيد  الدويل  املؤمتر  تابع  وقد 
العام  ذلك  من  الحق  وقت  يف  األرض  قمة  من  التحفيز  من  باملزيد  العملية  هذه  وحظيت  العملية. 

تايالند
صياد يسري عىل قضبان مزرعة 
أسامك وسط األقفاص بالقرب 

من بان بور راي. تعد تنمية 
االستزراع املايئ املستدام أحد 

التحديات التي متت معالجتها 
يف مدونة السلوك بشأن الصيد 

الرشيد.

©FAO/SAEED KHAN
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املستدامة  التنمية  املتحدة  األمم  مؤمتر  ووضع  )الربازيل(.  جانريو  دي  ريو  يف 
واعتامد  املفاوضات  الطريق إلجراء  مهد  الدويل، مام  األعامل  رأس جدول  عىل 

للحاجة  استجابة   1995 عام  يف  الصك  هذا  وظهر  الرشيد.  للصيد  السلوك  مدونة 
األسامك  مصائد  إدارة  يف  والبيئة  بالحفظ  املتعلقة  االعتبارات  دمج  تحسني  إىل 

دولة   170 ِقبل  من  عليه  املوافقة  ومتت  القادمة.  لألجيال  الغذايئ  األمن  وضامن 
والزراعة. األغذية  منظمة  مؤمتر  يف 

املستدامة لإلنتاجية  األقىص  الحد 

لحفظ توفر  الالزم  التنظيمي  اإلطار  الطوعية  السلوك  مدونة 
ذلك  ويهدف  وتطويرها.  وتنظيمها  األسامك  مصايد 
الحية  املائية  للموارد  املستدام  االستغالل  ضامن  إىل 
الدول  عىل  ينبغي  أنه  عىل  املدونة  وتنص  البيئة.  مع  ينسجم  نحو  عىل 

سليمة  علمية  معايري  إىل  تستند  تدابري  اعتامد  املعنية  واملنظامت  األعضاء 
عاًما  تنتج  مستويات  إىل  إعادتها  أو  األسامك  مخزونات  إنتاجية  عىل  للمحافظة 

العوامل  مراعاة  مع  املستقبل،  يف  التجدد  عىل  بقدرتها  املساس  دون  عام  بعد 
املدونة  وتحدد  النامية.  للبلدان  الخاصة  واالحتياجات  واالقتصادية  البيئية 

والرصد،  التنفيذ  ذلك  يف  مبا  املجاالت،  من  كبرية  مجموعة  يف  الجيدة  املامرسات 

وتربية  الصيد،  وعمليات  األسامك،  مصايد  وإدارة  النامية،  البلدان  ومتطلبات 
والتجارة،  االصطياد،  بعد  ما  وعمليات  الساحلية،  املناطق  وإدارة  املائية،  األحياء 

إلدراج  يكفي  مبا  واملرونة  بالرصامة  املدونة  وتتسم  األسامك.  مصائد  وبحوث 
الالئق«  »العمل  مثل  األخرية،  السنوات  يف  أهمية  اكتسبت  التي  القضايا  مختلف 

القيمة،  سالسل  وتعزيز  وتتبعها،  منها  واملهدر  األغذية  وفاقد  القطاع،  هذا  يف 
الرغم  وعىل  اإليكولوجي.  النظام  عىل  القامئة  األسامك  مصايد  إدارة  وتنفيذ 

أهداف  لتحقيق  به  القيام  يتعني  الذي  العمل  من  الكثري  هناك  يزال  ال  أنه  من 
وهناك  بالفعل،  جارية  العملية  أن  إال  العامل،  أنحاء  جميع  يف  بالكامل  املدونة 

بهدف  الدويل  والتعاون  املعرفة  وتبادل  الوعي  صعيد  عىل  أكرب  مستويات  اليوم 
املناسبة. الحلول  إيجاد 

القانوين الصيد غري  املعركة ضد 

تم يف العقود األخرية وضع عدد كبري من الصكوك لقد 
الوصول  وتم  للمدونة.  وفًقا  املحددة  التوجيهية  والخطوط 

التي تتخذها دولة  التدابري  إىل معلم رئييس من خالل االتفاق بشأن 
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه  الصيد غري  امليناء ملنع 

)PSMA(، الذي دخل حيز التنفيذ يف عام 2016 ويشمل حوايل 55 دولة، مبا يف 
النامية. ومتنح هذه  الجزرية الصغرية  الدول  ذلك االتحاد األورويب والعديد من 

والزراعة، صالحيات جديدة  األغذية  منظمة  تدعمها  التي  الدولية،  املعاهدة 
ذات  الصيد  معايري  لجميع  أجنبية  أي سفينة  امتثال  من  للتحقق  املوانئ  لسلطات 

بالحصص وعدم اصطياد  لاللتزام  املناسبة  األذونات  الحصول عىل  بداية من  الصلة، 
األنواع املهددة باالنقراض. وإذا حدث اشتباه يف تورط قارب يف صيد غري قانوين، 
فإنه يلزم عىل أطراف االتفاق رفض دخوله إىل موانئهم أو استخدامها، مام مينع 

تقنية  النامية مساعدة  البلدان  تتلقى  األسواق. وسوف  إىل  السميك  املصيد  دخول 
القانوين  من أجل تنفيذ االتفاق. ويهدف ذلك إىل القضاء عىل آفة الصيد غري 

بدون إبالغ وبدون تنظيم، الذي ميثل 26 مليون طن من األسامك كل عام، بقيمة 
التفتيش عىل املوانئ وعىل  23 مليار دوالر أمرييك. ومن شأن تعزيز عمليات  تبلغ 

أيًضا يف مكافحة  الصيادين والسلطات، أن يساعد  أكرب بني  بتعاون  السفن،  منت 
بالبرش.  واالتجار  العاملة  واستغالل  التهريب 

الجهود، مثل الخطوط  وقد تم االتفاق عىل معايري أخرى الستكامل هذه 
القانوين  الصيد غري  إىل مكافحة  والتي تسعى  العلم،  الطوعية ألداء دولة  التوجيهية 

بتسجيل  يتعلق  فيام  الدولية  العلم مبسؤولياتها  دول  وفاء  تحسني  عن طريق 
العاملي لسفن  السجل  أيًضا  الفاو  أنشأت   ،2017 الصيد ومراقبتها. ويف عام  سفن 

املعلومات  توفر  التموين، وهي عبارة عن منصة  املربَّدة وسفن  النقل  الصيد وسفن 
إدارة مصائد األسامك، مبا يف ذلك معلومات  األساسية والشفافة للمسؤولني عن 

ذلك. إىل  وما  الصيد،  السابقون وتصاريح  السفن وأسامؤها ومالكوها  تسجيل 

بنما
الصيد الحريف، أحد أنشطة 

الصيد املنظم، يف نهر 
ديابلو.

©FAO/M. SISTINI
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املستدامة التنمية  نحو  التقدم  من  مزيد 

لوضع أدت  توجيهية  خطوط  وضع  إىل  الجديدة  املطالب 
لألنواع  الشهادات  وإصدار  اإليكولوجية  البطاقات 

ِقبل  من  املذكورة  والعمليات  العنارص  طلب  وتم  املصطادة. 
معلومات  لتحسني  اسرتاتيجيات  حاليًا  يعتمد  الذي  البحرية،  األغذية  قطاع 

بتتبع  يتعلق  فيام  أفضل  بشكل  العمالء  طلبات  تلبية  أجل  من  املستهلك 
التوثيق  برامج  وضع  يف  العمل  الفاو  وتقود  البحرية.  األغذية  منتجات 

وخالل  اإلنتاج  من  بداية  األسامك  تتبع  املمكن  من  يجعل  مام  للمصيد، 
استزراع  وتضمن  الصيد  نقطة  عىل  الربامج  هذه  وتصادق  القيمة.  سلسلة 

أخرى  طريقة  تُعترب  والتي  بها،  املعمول  واإلدارة  الحفظ  ملعايري  وفًقا  األسامك 
من  منتجاته  ومنع  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  ملكافحة 

السوق. دخول 
األوىل  التوجيهية  الخطوط  أيًضا  الفاو  أعضاء  اعتمد   ،2011 عام  يف 

األسامك  نصف  من  أكرث  ويأيت  املائية.  األحياء  تربية  منتجات  عىل  للمصادقة 
توسيع  يساهم  كام  املائية،  األحياء  تربية  من  اآلن  البرش  يستهلكها  التي 

ويف  اإلمداد.  وزيادة  العمل  فرص  وخلق  األنواع  عىل  الحفاظ  يف  القطاع  هذا 
إنتاج  نسبة  عموًما  متثل  الربية  الحالة  يف  صيدها  يتم  التي  األسامك  أن  حني 

املائة(  يف   20( كبرية  نسبة  فإن  املزارع،  تنتجها  التي  تلك  من  أعىل  سميك 
يتم  وال  األسامك،  من  زيوت  عىل  للحصول  أو  سميك  كعلف  تُستخدم  تقريبًا 

البرشي. لالستهالك  تخصيصها 
التجارية،  واملصالح  الحفظ  بني  املواءمة  كيفية  حول  الدائر  النقاش  يف 
عىل  يعتمدون  الذين  لألشخاص  العيش  كسب  سبل  تأمني  إىل  الحاجة  تُعد 

الصغرية  الصيد  مجتمعات  ظروف  تحسني  أجل  ومن  أيًضا.  مهمة  الصيد 
التوجيهية  الخطوط  اعتامد   2014 عام  يف  تم  مسؤولة،  بطريقة  املوارد  وإدارة 

مبادرة  وتركز  املستدامة.  النطاق  الصغرية  األسامك  مصايد  لتأمني  الطوعية 
الصيد  ملجتمعات  املستدامة  التنمية  عىل  الفاو،  من  املدعومة  األزرق،  النمو 

عام. بشكل  الساحلية 
عىل  وضعه  تم  الذي  القانوين  الهيكل  مع  وبالتوازي  الحايل  الوضع  يف 

من  أقل  كميات  صيد  للصيادين  ميكن  املثال،  سبيل  عىل  كيف،  العامل،  مستوى 
فرص  وهناك  ألنفسهم؟  القيمة  من  املزيد  خلق  الوقت  نفس  ويف  األسامك 

يف:  تتمثل  البحرية  األغذية  قيمة  سلسلة  استدامة  لتحسني  كبرية  تجارية  أعامل 
قدر  أقىص  لتحقيق  منها  املهدر  وتقليل  قيمتها  ورفع  األسامك  جودة  تحسني 
التقنيات  يف  تغيريات  اعتامد  يف  الصناعات  من  العديد  وبدأت  الفوائد.  من 

والنامية.  املتقدمة  البلدان  من  كل  يف  القيمة  سلسلة  تعزيز  إىل  تهدف  التي 
املنتجني  من  العديد  يتفق  حيث  التغري  يف  آخذة  النظرة  فإن  للخرباء،  ووفًقا 

استدامة  أكرث  صيد  مامرسات  إىل  حاجة  هناك  أن  عىل  البلدان  يف  واملستهلكني 
السكان. من  متزايد  لعدد  املستقبل  يف  الطلب  لتلبية 

الصيد  امليناء ملنع  تتخذها دولة  التي  التدابري  بشأن  االتفاق 
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه غري 

سفينة أجنبية تطلب 
الدخول إلى الميناء. 

تعطي إخطاًرا قبل 
الوصول بـ 72 ساعة.

الخطوات الواجب اتخاذها لمراقبة دخول السفن في الميناء:

مسموح 
بالدخول

للتفتيش واإلجراءات 
)ال فائدة من الميناء(

إخطار عاجل إلى 
دولة العلم والدول الساحلية 

ذات الصلة والمنظمات 

اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك 

ما لم يكن ذلك ضروريًا  لصحة الطاقم وسالمته أو والمنظمات الدولية األخرى.
سالمة السفينة، أو في حالة تعرض السفينة للتدمير

بدون تفتيشاإلذن بالدخول

رفض استخدام 
الميناء

الحاالت المكتشفة 
للصيد غير 
القانوني دون 
إبالغ ودون تنظيم

الحاالت المكتشفة 
للصيد غير 

القانوني دون 
إبالغ ودون تنظيم

اإلذن باستخدام 
الميناء

الكيفية التي تعمل بها: سفينة أجنبية 
تطلب دخول ميناء 

معيَّن
تحديد هوية السفينة/ الغرض من الزيارة/ تراخيص 

الصيد/ معلومات المسافنة/ الصيد على متن السفينة

تتسلم 
سلطات 
الميناء مستندات السفينة 

)مثل رقم السفينة الصادر عن 
المنظمة البحرية الدولية( 

وتقوم بتقيِيم صحتها. وبمجرد 
التحقق من صحتها، تدخل 
السفينة الميناء مباشرة أو 

تخضع لعملية تفتيش نهائية.

إذا كانت المعلومات 
التي قدمتها السفينة غير 

صحيحة، أو كانت مطابقة 
لسفينة صيد غير قانوني، 

يتم رفض الدخول إلى 
الميناء أو إجراء تفتيش آخر.

الخطوة الرابعة الخطوة الثالثةالخطوة األولى الخطوة الثانية

يمكن إجراء هذا التفتيش 
األخير حتى لو كانت 

السفينة قد انتهكت اتفاقية 
تدابير دولة الميناء، من 

أجل تحديد حمولة السفينة 
وإخطار الموانئ األخرى 
واتخاذ التدابير المناسبة.

التفتيش
تبادل المعلومات

التفتيش
تبادل المعلومات

- الرسو
- المسافنة
- المعالجة

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2017. االتفاق بشأن تدابري دولة امليناء.

5.3 الفصل 
الرشيد للصيد  القانونية  الصكوك 
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ليا منغو
متطوع  غابات  حارس 

يقوم بدوريات يف 
الغابة عىل ظهر حصانه. 

للمجتمعات  وميكن 
من  االستفادة  املحلية 

التوجيهية  الخطوط 
مواردها. لحامية 

©FAO/TONY KARUMBA

الفصل 6.3

اخلطوط التوجيهية 
بشأن حيازة األراضي 
ومصايد األسماك 

والغابات

كبري تم  عدد  مع  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  هذه  عىل  التفاوض 
الخاص.  والقطاع  املدين  املجتمع  ذلك  يف  مبا  املصلحة،  أصحاب  من 
املوارد  إدارة  يف  الحكومات  وتستخدمها  عاملًيا،  معياًرا  توفر  وهي 

مونرو  بول  ويقول  الخاصة.  املصالح  تشوبه  مجاالً  األرض  ملكية  وتُعد  الطبيعية. 
األغذية  منظمة  يف  والحيازة  والطاقة  املناخ  ُشعبة  ملدير  السابق  النائب  فاوري، 

وليس  للغاية  عاطفية  مسألة  تُعد  بالحيازة  يتعلق  فيام  الناس  حقوق  »إن  والزراعة: 
بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  بأن  اعتقاده  عن  وأعرب  معالجتها«.  السهل  من 

الغذايئ  األمن  سياق  يف  والغابات  األسامك  ومصايد  األرايض  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة 
طاولة  الجلوس حول  السهل  »من  إطاًرا جعل  توفر   ،2012 عام  يف  املعتمدة  الوطني 

تصوره. أمر ال ميكن  التفاوض«، وهو  والبدء يف 
إال  وقتًا،  تستغرق  تغيريات  أنها  من  الرغم  أنه عىل  فاوري  مونرو  بول  وأوضح 

األخرية  العقود  يف  املتزايد  الرتكيز  إىل  بالنظر  ال سيام  املحاولة،  الرضوري  من  كان  أنه 
فوضع  البيئة«.  املناخ عىل  تغري  آثار  األخرى، وعىل  واملوارد  األرايض  الضغط عىل  »عىل 

متعددة  والرشكات  الحكومات  ِقبل  من  لألرايض  الجامعي  )الرشاء  األرايض  عىل  اليد 
من  العديد  وأصبح  أفريقيا،  يف  سيام  ال  املناطق،  بعض  يف  واقعة  حقيقًة  يُعد  الجنسيات( 

للخطر. عرضة  أكرث  اآلن  الريفية  املجتمعات 
املساواة  ولضامن  قة  منسَّ بطريقة  القضايا  هذه  معالجة  إىل  للحاجة  واستجابًة 
عملية   2009 عام  يف  الفاو  بدأت  فيها،  والتحكم  املوارد  إىل  الوصول  يف  السكان  بني 

عاملية. تشاور 
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اللغات متعدد  حوار 

املشاورات العاملية بني ممثيل املجتمع املدين أتاحت 
والقطاع الخاص وكذلك مع وكاالت األمم املتحدة 

والحكومات واألكادمييني من أكرث من 130 دولة فرًصا لبحث 
وجهات نظر مختلفة ومناقشة األولويات واالهتاممات اإلقليمية. وشملت القضايا 

التي نوقشت إدارة املجتمع للملكية والحيازة. وبعد مرور أكرث من عام، تم إصدار 
مرشوع وثيقة أولية، تحدد الخطوط العريضة لتوافق اآلراء يف املشاورات من وجهة 
نظر متعددة التخصصات. وخضعت هذه الوثيقة األوىل ملشاورات واسعة قبل بدء 

الكامل. التفاوض  عملية 
 2011 عامي  بني  للوثيقة  النهائية  النسخة  الحكومات عىل  ممثلو  وصادق 
11 مايو/أيار  العاملي رسميًا يف  و2012، وقد وافقت عليها لجنة األمن الغذايئ 
2012. وطوال العملية، يشري مونرو فاوري إىل أن أصعب القضايا نوقشت يف 

الليل. وعىل الرغم  مجموعات صغرية، يف محادثات استمرت يف بعض األحيان إىل 
من االختالفات من منظور سيايس واقتصادي وثقايف وديني، فقد أكد عىل حقيقة 

أن »جميع األطراف تؤمن برضورة وجود خطوط توجيهية طوعية«.
وقد ال تكون الوثيقة تناولت كل طلب ولكنها ساعدت يف الوصول إىل اتفاق. 

ومن واقع تلك االجتامعات، يشري مونرو فاوري إىل »االحرتام الكبري« الذي أبداه 
مختلف املمثلني لبعضهم البعض واالهتامم الذي أبدته الحكومات باالستامع إىل 

مجموعات املجتمع املدين.

الحوكمة أهمية 

هذه الجهود عن وثيقة تحتوي عىل مبادئ أسفرت 
ومامرسات ميكن للحكومات الرجوع إليها عند 

تخصيص الحقوق املتعلقة باألرايض ومصايد األسامك 
والغابات. ويقول ديفيد باملر، كبري مسؤويل حيازة األرايض السابق: »لقد ركزت 

بة جيًدا يف مجال حوكمة ومعالجة  املفاوضات عىل أفضل املامرسات املقبولة واملُجرَّ
الحيازة وإدارتها، وأيدت هذه املامراسات«. وأكد عىل أهمية الحوكمة يف حل هذا 

النوع من القضايا. ويف إشارة منه إىل الحوكمة التي تسعى إىل تحقيق تنمية اقتصادية 
واجتامعية ومؤسسية دامئة وتحقيق توازن مناسب بني الدولة واملجتمع املدين والسوق 
الحرة، قال: »بدونها ال ميكن أن توجد حلول تقنية فعالة«. وكرشط للحوكمة املسؤولة، 

تنص الخطوط التوجيهية عىل االعرتاف بالحقوق املرشوعة للحيازة وأصحابها، وكذلك 
تعزيز وحامية هذه الحقوق من التهديدات التي قد تعرضها للخطر. كام تسعى إىل 

توفري إمكانية الوصول إىل العدالة يف الحاالت التي تُنتهك فيها هذه الحقوق، وإىل 
تجنب النزاعات عىل الحيازة والرصاع العنيف وفرص الفساد.

وتستند الخطوط التوجيهية إىل سلسلة من املبادئ تشمل: كرامة اإلنسان، وعدم 
التمييز، واإلنصاف، والعدالة، واملساواة بني الجنسني، وسيادة القانون، والشفافية واملساءلة. 
وتوضح أن إدارة املوارد الطبيعية يجب أن تتم بالتشاور مع أولئك الذين يحملون الحقوق 

املرشوعة للحيازة وبإرشاكهم. ويشدد النص عىل رضورة إجراء االستثامر العام والخاص 
بطريقة مسؤولة، وحامية حقوق اإلنسان وسبل كسب العيش واألمن الغذايئ والبيئة.

موزمبيق
زوج من املنتجني يف حقل 

الذرة. تحمي الخطوط 
التوجيهية الطوعية حقوق 

حيازة األرايض ومصايد 
األسامك والغابات.
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منذ املوافقة عليها من ِقبل لجنة 
األمن الغذايئ العاملي، عملت منظمة 

األغذية والزراعة عىل تيسري تنفيذ 
الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن 
الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض 

ومصايد األسامك والغابات يف سياق 
األمن الغذايئ الوطني. وسيتم رؤية 

معظم التغيريات عىل املدى الطويل ولكن 

بعضها بدأ يف الحدوث بالفعل. ووفًقا لخافيري 

مولينا كروز، منسق وحدة حيازة األرايض يف 

الفاو، فقد تم تطوير األدوات املتاحة بسهولة، 

مثل اإلجراءات املنقَّحة لتحسني أمن الحيازة، 

واألدلة التقنية، وبرامج التعلم، والربمجيات 

مفتوحة املصدر وذلك لدعم تنفيذ الخطوط 

التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة 

لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف 

سياق األمن الغذايئ الوطني. وعىل املستوى 

الُقطري، ساهمت املنظمة يف إطالق عمليات 

لتحسني حوكمة الحيازة يف أكرث من 50 دولة.

وتم تقديم منوذج جديد لحوكمة حيازة 

األرايض يف أكرث من 20 بلًدا من خالل عمليات 

اإلصالح السيايس والقانوين ويف 12 بلًدا من 

خالل سن سياسات وقوانني جديدة )عىل 

أساس الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن 

الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد 

األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ 

الوطني(. ولدى سرياليون، عىل سبيل املثال، 

فريق عامل وزاري مخصص لهذه املسائل. 

ومنذ عام 2014، يوجد لدى غواتيامال سياسة 

زراعية تعكس املفاهيم األساسية للخطوط 

التوجيهية وتسعى إىل تيسري حصول سكان 

الريف الفقراء عىل األرايض. ويقول مولينا 

 كروز: »يعتمد هذا النموذج الجديد 

للحوكمة عىل عملية متعددة أصحاب 

املصلحة سمحت مبشاركة الفئات الضعيفة 

واملهمشة، والتي سبق استبعادها من الحوار 

بشأن السياسات وُصنع السياسات. إنه أكرث 

شمولية وتشاركية وشفافية«.

كام حفزت التحالفات التي عززها رشكاء 

مثل األوساط األكادميية ومنظامت املجتمع 

املدين ومجموعات السكان األصليني والرشكاء 

الدوليني واإلقليميني والثنائيني وكذلك 

الربملانيني والقطاع الخاص التأثري عىل تحسني 

حوكمة الحيازة. ويوضح ديفيد باملر، كبري 

املسؤولني السابق عن حيازة األرايض يف الفاو، 

أن منظامت املجتمع املدين املشاركة يف عملية 

التفاوض تستخدم أيًضا الخطوط التوجيهية يف 

برامجها الخاصة، واستشهد بأوكسفام واملعونة 

الدولية كأمثلة. ويف القطاع الخاص، يف الوقت 

نفسه، أعربت كربى الرشكات املتعددة 

الجنسيات مثل كوكاكوال وبيبسيكو ونستله 

عن رغبتها يف العمل وفًقا لهذه القواعد كجزء 

من اسرتاتيجياتهم بشأن مسؤولية الرشكات. 

وأكد باملر قائاًل: »إنه أمر صعب ألن لديهم 

سلسلة قيمة طويلة للغاية، مع عدد كبري من 

الرشكات الزميلة، ولكن هدفهم هو أن يعمل 

موردوهم وفًقا للخطوط التوجيهية الطوعية«. 

وبالنسبة لجميع أصحاب املصلحة هؤالء، 

يعني هذا تنفيذ سياسة لعدم التسامح مطلًقا 

مع وضع اليد عىل األرايض.

وتشمل النقاط البارزة األخرى من عمل 

املنظمة الرامي لدعم تنفيذ الخطوط 

التوجيهية ما ييل: التطوير التشاريك لخرائط 

طريق لإلصالح الشامل للحيازة، ومنصات 

جديدة أو معززة يف البلدان للخطوط 

التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة 

لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات 

يف سياق األمن الغذايئ الوطني، وإدخال 

تحسينات عىل إدارة األرايض ومصايد األسامك 

والغابات. وكانت زيادة الوعي وتيسري الحوار 

وتنمية قدرات أصحاب املصلحة من العنارص 

األساسية إلدخال النموذج الجديد لحوكمة 

حيازة األرايض وضامن تطويره بالكامل مع 

مرور الوقت بطريقة مستدامة، من خالل 

حلول خاصة بالسياق تتكيف مع البيئات 

السياسية املتغرية.

للغابات العاملية  امللكية 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، عام 2015. تقييم موارد الغابات.

للجميع توجيهية  خطوط 

خاصة

عامة

غير محددة

بالحقوق تتعلق  مسألة 

واملسؤوليات تتناول  الحقوق  ونقل  الحيازة  إدارة  التوجيهية  الخطوط 
كام أن الدول األعضاء  واالستجابة لحاالت تغري املناخ وحاالت الطوارئ. 

السوق »الشفافة  يتعلق بعمليات  مدعوة إىل وضع أطر وبناء قدرات فيام 
األقل تقديم تعويض عادل، لألشخاص  أو عىل  للحيازة،  الحقوق املرشوعة  استعادة  والفعالة«، والنظر يف 

الذين فقدوا أراضيهم أو الذين تم إجالؤهم قرساً يف املايض. ويُعد هذا الجانب مهاًم بشكل خاص يف 
الطبيعية  املوارد  لديهم حقوق حيازة مرشوعة عىل  الذين  األخرى  واملجتمعات  األصليني  السكان  حالة 

أي  نية« بشأن  التشاور معهم »بحسن  يعني  االعرتاف بحقوقهم وحاميتها  ناجمة عن عاداتهم. وإن 
األنشطة. بدء  قبل  تؤثر عليهم  قد  مشاريع 

يف  منظمة   160 تضم  عاملية  شبكة  وهي  لألرايض،  الدويل  التحالف  منسقة  ماورو،  أناليزا  تدعو 
مرجعيًا  »مصدًرا  تعتربها  التي  التوجيهية،  الخطوط  هذه  استخدام  إىل  املجتمعات  دولة،   70 من  أكرث 

السكان  وسيلة  هو  اإلقليمي  »البعد  إن  وتقول  األصليني.  والسكان  بالنساء  يتعلق  فيام  عامليًا« 
املدنية  باملبادرات  إعجابها  عن  ماورو  وتعرب  وجودهم.  من  جزء  األرض  أن  مفهوم  ملقاومة  األصليني 
القوميات(  املتعددة   - )دولة  وبوليفيا  بريو  مثل  بلدان  ويف  األرايض.  يف  الحقوق  لصالح  ظهرت  التي 

اإلقليمي  الوضع  مراقبة  إىل  تهدف  لألرايض  مراصد  إنشاء  تم  البوليفارية(،   - )جمهورية  وفنزويال 
اإلنسان. لحقوق  وانتهاكات  بيئية  رصاعات  من  يحدث  قد  وما  ومشرتياتها  األرايض  واتفاقات 

الطوعية  التوجيهية  الخطوط  برتجمة  الفاو  قامت  الحقوق،  هذه  لتعزيز  أنه  باملر  وأوضح 
العمل  حلقات  ودعمت  تعليمية  مواد  وأعدت  األخرى،  املحلية  ولغاتها  الست  الرسمية  لغاتها  إىل 

الخطوط  اعتامد  مبدى  يتعلق  وفيام  التوجيهية.  الخطوط  تنفيذ  لدعم  مختلفة  بلدان  يف  تعقد  التي 
الخطوط  هذه  أدرجت  التي  تلك  من  بداية  الدول،  بني  ملحوظة  اختالفات  هناك  التوجيهية، 

مع  يتفق  أنه  إىل  وأشار  املؤمترات.  لتنظيم  كأساس  استخدمتها  التي  تلك  إىل  ترشيعاتها  يف  التوجيهية 
أمر  الدويل هو  املستوى  مجردة وعىل  بطريقة  األرايض  حيازة  مسألة  معالجة  أن  فاوري يف  مونرو 

األكرب هو  التحدي  أن  ويرى كالهام  محددة.  النظر يف حاالت  عند  متاًما  مختلف  الوضع  لكن  واحد، 
التوجيهية  الخطوط  تبدأ  األقل  وعىل  محدد.  وسياق  ترشيع  بالفعل  يوجد  حيث  الدولة،  مستوى  عىل 

الطبيعية. املوارد  يف  بالحق  يتعلق  فيام  عاملية  لغة  أصبحت  أنها  يف  تتمثل  واحدة  مبيزة 

6.3 الفصل 
والغابات األسماك  ومصايد  األراضي  حيازة  بشأن  التوجيهية  اخلطوط 



الفصل 7.3

 جلنة األمن 
الغذائي العاملي
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األعلى[ ]في 

ليا إيطا
عرض لجلسة عامة أثناء 

اجتامع لجنة األمن الغذايئ 
العاملي.

 ©FAO/GIUSEPPE
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السابقة[ ]الصفحة 

جمهورية 
الكونغو 

الديموقراطية
رجل يروي حقاًل يف مقاطعة 
كاتانغا. ميكن للبلدان النامية 

تبادل الخربات من أجل 
تحقيق األمن الغذايئ لسكانها 

من خالل املشاركة يف لجنة 
األمن الغذايئ العاملي.

©FAO/OLIVIER ASSELIN

املصلحة لجنة  العاملي هي منرب متعدد أصحاب  الغذايئ  األمن 
يف منظومة األمم املتحدة تهدف إىل معالجة قضايا األمن 

للمشاركة  منوذًجا  متثل  التغذية. وهي  وسياسات  الغذايئ 
التنمية. البلدان عىل تحقيق تقدم أكرب يف  ميكن أن يساعد 

وميكن القول إن لجنة األمن الغذايئ العاملي ُولدت مرتني، أوالهام يف عام 1974، 
 ،2009 الثانية يف عام  الغذايئ، واملرة  كمبادرة حكومية دولية ملراجعة سياسات األمن 

املصلحة  أصحاب  متعدد  كمنرب  املدى وضًعا جديًدا  بعيدة  إصالحات  منحتها  عندما 
اللجنة  تنفتح  السابق حيث  شكلها  عن  مختلفة  يجعلها  ما  وهذا  القطاعات.  ومتعددة 
اآلن عىل آراء أصحاب املصلحة اآلخرين، خارج الحكومات، مبا يف ذلك املجتمع املدين 

الغذايئ والتغذية. وأدى  السياسات لضامن األمن  الخاص يف عملية صنع  والقطاع 
االرتفاع يف أسعار املواد الغذائية يف عام 2008 إىل االعرتاف برضورة إجراء تغيريات يف 
- مبا  والتغذية  الغذايئ  األمن  املصلحة مع عملية صنع سياسات  تعامل أصحاب  كيفية 

يف ذلك إصالح لجنة األمن الغذايئ العاملي - يف محاولة لفهم كيفية منع حدوث أزمات 
القصرية والطويلة  املشاكل  املستقبل وملعالجة كٍل من  الغذاء يف  أسعار  مامثلة يف 

العاملي.  الغذايئ  اتفاق إلصالح لجنة األمن  األجل. واستغرق األمر عاًما للتوصل إىل 
لها والية محددة  التي  املتحدة  املتحدة، ووكاالت األمم  اللجنة حاليًا أعضاء األمم  وتضم 

الحكومية، وأنظمة  املدين، واملنظامت غري  والتغذية، واملجتمع  الغذايئ  األمن  يف مجال 
رابطات  وممثيل  واإلقليمية،  الدولية  املالية  واملؤسسات  الدولية،  الزراعية  البحوث 
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قام فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية بنشر هذه 

المنشورات القائمة على المعرفة العلمية، والتي تعرض مواضيع ذات صلة بالسياسات التي 

ناقشتها لجنة األمن الغذائي العالمي.

املصدر: فريق الخرباء رفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية.

نظرة عىل لجنة األمن 
لها وتحليل  العاملي  الغذايئ 

العاملي  الغذايئ  األمن  أن تدعو لجنة  الخاصة. وميكن  الخريية  الخاص واملؤسسات  القطاع 
لتكون مراقبًا يف دوراتها واالنضامم إىل مناقشات محددة.  مجموعات ومؤسسات أخرى 

املستوى  الخرباء رفيع  بالدعم من فريق  املصلحة  الكبري من أصحاب  العدد  ويحظى هذا 
أكتوبر/ منذ  يقدم  والذي  العاملي،  الغذايئ  األمن  للجنة  التابع  والتغذية  الغذايئ  باألمن  املعني 
العامة  السياسة  العلم واألدلة لدعم توصيات  إىل  تقارير مستقلة تستند   2009 األول  ترشين 

العاملي. الغذايئ  األمن  لجنة  بشأنها داخل  التفاوض  يتم  التي 

مدين   مجتمع 
وقطاع خاص مشارك

اللجنة، أصبح للمجتمع املدين صوت مسموع يف مكان ال يُسمع فيه صوته  مع إصالح 
تؤثر  التي  الغذايئ والتغذية  األمن  العاملية بشأن  السياسات  عادة. وذلك من خالل مناقشة 

الفئات  العديد من  عىل صغار املزارعني وصيادي األسامك والسكان األصليني باإلضافة إىل 
الغذايئ  األمن  للجنة  املختلفة  السياسات  تنفيذ  أن تساعد يف  الفئات  لهذه  األخرى. وميكن 
الهدف هو  الرئيسية، ولكن يبقى  القوة  البلدان هي  النموذج، تظل  العاملي. ويف ظل هذا 

أيًضا خلق شعور أكرث توازنًا باملسؤولية املشرتكة وإدراج األشخاص األكرث ترضًرا من انعدام 
العملية  الخاص هذه  القطاع  تبنى  الحلول. وقد  التغذية يف تحديد  الغذايئ أو سوء  األمن 

إنتاج األغذية أكرث مشاركة. ويف نهاية املطاف،  وأصبح عدد متزايد من الرشكات عرب سلسلة 
الغذايئ والتغذية، وهو ما يحدث عندما  فإنهم جميًعا لديهم نفس االهتامم يف مجال األمن 

املادي واالجتامعي واالقتصادي  الوصول  إمكانية  األوقات،  الناس، يف جميع  يكون لجميع 
نحو حياة نشطة وصحية.  الغذائية  احتياجاتهم وأذواقهم  لتلبية  كاٍف وآمن ومغٍذ  إىل غذاء 
الدويل  ِقبل منظمة األغذية والزراعة والصندوق  العاملي من  الغذايئ  ويتم متويل لجنة األمن 

العادية  امليزانية  بثلث  منهم  كل  يسهم  العاملي، حيث  األغذية  وبرنامج  الزراعية  للتنمية 
امليزانية  مساهامت طوعية الستكامل  املانحون  ويقدم  للعمل.  كبرية  تقنية  إسهامات  ويقدم 
والتغذية  الغذايئ  باألمن  املعني  املستوى  الخرباء رفيع  من أجل مواضيع معينة ولدعم فريق 

العاملي. الغذايئ  األمن  للجنة  التابعة  املدين  املجتمع  وآلية 

للرد منوذج 
الخطوط  مثل  قضايا  بشأن  التفاوض  فيه  تم  الذي  املنتدى  هي  العاملي  الغذايئ  األمن  لجنة 

والغابات  األسامك  ومصايد  األرايض  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية 
التفاوض عىل  تم   ،2012 عام  عليها يف  املصادقة  وقبل  الوطني.  الغذايئ  األمن  سياق  يف 

اآلن  وأصبحت  املختلفة،  املصالح  مجموعات  جميع  بني  التوجيهية  الخطوط  هذه  محتوى 
عامليًا. معياًرا 

يف أكتوبر/ترشين األول من عام 2014، وافقت لجنة األمن الغذايئ العاملي عىل مبادئ 
االستثامر املسؤول يف نُظم الزراعة واألغذية، وهو إطار ميكن لألعضاء اعتامده طوًعا لوضع 

السياسات أو برامج املسؤولية االجتامعية للرشكات، عىل سبيل املثال. ويف أكتوبر/ترشين األول 
من عام 2015، أقرَّت اللجنة إطار العمل بشأن األمن الغذايئ والتغذية يف ظل األزمات املمتدة.

  أعظم اإلجنازات  يف تاريخ منظمة األغذية والزراعة
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تم تشكيل فريق الخرباء رفيع 
املستوى املعني باألمن الغذايئ 

والتغذية يف أكتوبر/ترشين األول 
2009 ليكون مبثابة رابط بني العلوم 

والسياسات يف لجنة األمن الغذايئ 
العاملي. ويقدم الفريق، بناًء عىل طلب 
اللجنة، تقييامت مستقلة توفر تحليل 

وتوصيات بشأن قضايا السياسة املهمة. 
ويهدف الفريق إىل مساعدة لجنة األمن 

الغذايئ العاملي عىل أن تفهم بشكل 
أفضل تنوع القضايا واألدلة التي تستند 

إليها، مبا يف ذلك تحديد خلفية نقاط 
الجدل واألسس املنطقية لها، وتحديد 

القضايا الناشئة. ويتم إعداد التقارير من 
خالل الجمع بني الخربة من مجموعة من 

التخصصات والخلفيات ونُظم املعرفة. 
ومن خالل تقارير فريق الخرباء رفيع 

املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية 
تتمكن لجنة األمن الغذايئ العاملي 

من معالجة القضايا الصعبة من خالل 
تحديد نقطة انطالق للمعرفة املشرتكة 

يف وثيقة واحدة قامئة عىل األدلة تجمع 
كل وجهات النظر مًعا. ويعزز هذا 

النموذج كذلك التزام اللجنة بالشمولية 
من خالل خلق مجال متكافئ للتفاهم 

املشرتك بني جميع املشاركني يف مناقشات 
لجنة األمن الغذايئ العاملي. ومنذ عام 
2011، أصدر الفريق 13 تقريرًا بهدف 

تزويد مناقشات لجنة األمن الغذايئ 
العاملي باملعلومات عن قضايا تتنوع 
بداية من تقلب األسعار وتغري املناخ 
والحامية االجتامعية والوقود الحيوي 

وفاقد األغذية واملهدر منها واالستثامرات 
يف زراعة أصحاب الحيازات الصغرية 

واألسامك وتربية األحياء املائية إىل املياه. 
وقد تال معظم التقارير اعتامد توصيات 

السياسة الرئيسية من ِقبل لجنة األمن 
العاملي. الغذايئ 

األمن  ُتعترب جلنة 
مصدر  العاملي  الغذائي 
يتعلق  عندما  إهلام 
األمر بوضع إطار 
التنمية  خطة  لتنفيذ 
 .2030 لعام  املستدامة 

لتزويد  الخرباء  فريق من 
باملعلومات  اللجنة 
لها املشورة  وتقديم 

بعد موافقة لجنة األمن الغذايئ العاملي عىل منتجات السياسات العاملية 
الرئيسية، تلعب الفاو دوًرا هاًما يف العمل مع البلدان وأصحاب املصلحة اآلخرين 

بشأن تنفيذها. ويقدم هذا املنرب، الذي يرفع تقاريره إىل الجمعية العامة لألمم 
املتحدة من خالل املجلس االقتصادي واالجتامعي كل عام، فرصة فريدة للتقريب 

بني الوكاالت الثالث ذات الصلة باألغذية يف املنظمة. وال تقترص املعالجة عىل الجوع 
والفقر فقط، فاملناقشات تركز أيًضا عىل قضايا أخرى مثل املوارد الطبيعية والحامية 

االجتامعية واملساواة بني الجنسني. وهي وسيلة لخلق توافق يف اآلراء بني مختلف 
الرشكاء وتحقيق تقدم بطريقة أكرث استدامة.

يختلفون حول  الذين  للرشكاء  بالنسبة  تقدم  تحقيق  دامئًا  السهل  ليس من 
التقدم بحد ذاته.  للدخول يف حوار هي  املبذولة  الجهود  املهمة، ولكن  القضايا 

بان  السابق لألمم املتحدة،  العام  العمل برتحيب كبري من األمني  وحظي هذا 
العاملي  الغذايئ  الذي تجسده لجنة األمن  النموذج الشامل  الذي يؤيد  يك مون، 

الزراعية  للتنمية  الدويل  والصندوق  والزراعة  األغذية  منظمة  بني  والتعاون 
إلهام عندما  العاملي مصدر  الغذايئ  األمن  لجنة  العاملي. ومتثل  األغذية  وبرنامج 
2030. ويف حني  لعام  املستدامة  التنمية  لتنفيذ خطة  األمر بوضع منوذج  يتعلق 
البلدان عىل تحقيق هذه األهداف،  تهدف وكاالت األمم املتحدة إىل مساعدة 
البلدان ما  تتبادل فيه  العاملي مبثابة منرب  الغذايئ  ميكن أن تكون لجنة األمن 

أحرزته من تقدم، وكذلك ما اكتسبته من خربات ودروس مستفادة مع الرشكاء 
الشبكات والعمل االستشاري هذا  أن تعزز  املستقبل، ميكن  اآلخرين. ويف 

العاملية. التنمية  أجندة  يقود  الذي  النموذج، 

األعلى[ ]في 

ليا إيطا
منظر عام لقاعة ماليزيا 

مبقر الفاو، خالل اجتامع بني 
مجموعة استشارية وفريق 

الخرباء رفيع املستوى املعني 
باألمن الغذايئ والتغذية، 

مبناسبة عقد الدورة األربعني 
للجنة األمن الغذايئ العاملي.

 ©FAO/GIULIO

NAPOLITANO

7.3 الفصل 
العاملي الغذائي  األمن  جلنة 
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الفصل 8.3

نظام املعلومات 
املتعلقة باألسواق 

الزراعية 

فرنسا
زوج من 

الحصادات أثناء 
العمل يف أحد 
حقول القمح.

 ©FAO/OLIVIER

THUILLIER

الزراعية  للمساعدة يف منع حدوث تم  السوق  إنشاء نظام معلومات 
الغذائية  السلع  الغذائية، مام يجعل أسواق  املواد  أزمات يف أسعار 

الغذائية بني  أكرث شفافية. وكان لالرتفاع املفاجئ الذي حدث يف أسعار املواد 
الغذائية  العامل. فقد ارتفعت أسعار السلع  عامي 2007 و2008 أثر مدمر عىل فقراء 

األساسية مثل األرز والقمح، مام زاد من عدد الجياع وأدى إىل وقوع اضطرابات سياسية 
يف العديد من البلدان. وكان األمن الغذايئ العاملي عىل املحك. واهتزت األسواق مرة 

أخرى يف عام 2010 بعد أن أدى حدوث جفاف يف روسيا إىل حظر تصدير الحبوب 
الدولية أمام  الغذاء  لضامن توفري إمدادات كافية لسكانها، مام يدل عىل ضعف أسواق 

العرشين من  الصدمات، طلبت مجموعة  لهذه  واستجابة  الشديد.  األسعار  تذبذب 
الغذائية عىل  املواد  الدولية أن تقرتح طرقًا للحد من تقلب أسعار  العديد من املنظامت 
باألسواق  املتعلقة  املعلومات  إنشاء نظام  الطرق هي  العامل، وكانت إحدى هذه  مستوى 

 2011 الزراعية يف سبتمرب/أيلول  باألسواق  املتعلقة  املعلومات  نظام  الزراعية. وتم إطالق 
يكون  عندما  السياسات  تنسيق  وتسهيل  الدولية  األغذية  أسواق  الشفافية يف  لتعزيز 
للسلع  املنتجة  الرئيسية  التجارية  البلدان  تجميع  الغذايئ يف خطر. ومن خالل  األمن 

الغذائية  اإلمدادات  بتقييم  الزراعية  باألسواق  املتعلقة  املعلومات  نظام  يقوم  الزراعية، 
اليقني يف األسواق.  للحد من حالة عدم  الالزمة  التدابري  العاملية وتوفري منصة ملناقشة 

دريشالر،  دينيس  الزراعية،  باألسواق  املتعلقة  املعلومات  نظام  ويؤكد مدير مرشوع 
املواد  أسعار  لتقلبات  الفعالة  باملعالجة  يتعلق  فيام  العرشين  بني مجموعة  القوي  االلتزام 

الزخم فيام  الكثري من  الغذائية  املواد  أزمة أسعار  يقول دينيس: »لقد خلقت  الغذائية. 
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الغذاء؟ ارتفعت أسعار  ماذا لو 

ليا إيطا
تعقيد أسواق األغذية 
الدولية املمثلة داخل 

جناح االستقبال يف 
معرض ميالنو )إيطاليا(، 
الذي ساهمت فيه األمم 

املتحدة يف عام 2015.

 ©FAO/GIUSEPPE
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املنظامت  أيًضا بني  البلدان ولكن  ليس فقط بني  بالبحث عن حلول مناسبة،  يتعلق 
 .»2008/2007 أزمة  تكرار  لتجنب  مًعا يف محاولة  الرئيسية والتي عملت  الدولية 

التقلبات املفرطة كان  وقد وافق محللو السوق عىل أن أحد أسباب حدوث 
بشأن  للحوار  بآلية  املرتبطة  املوثوقة  السوق  معلومات  توافر  إىل  االفتقار 

ذلك. توفري  الزراعية  باألسواق  املتعلقة  املعلومات  نظام  يحاول  لذا  السياسات، 

معلومات نظام 
باإلضافة إىل مجموعة العرشين، التي دعيت إىل إنشاء نظام املعلومات املتعلقة 
باألسواق الزراعية، متت دعوة سبعة بلدان أخرى للمشاركة يف املبادرة نظرًا إىل 

أهميتها يف أسواق األغذية الدولية للقمح والذرة واألرز وفول الصويا – وهي السلع 
الغذائية األساسية التي يقوم نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية برصدها. 

وتصدر البلدان املشاركة يف نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية مجتمعة ما 
بني 80 و90  يف املائة من الصادرات العاملية من هذه املحاصيل: وهي حصة كبرية 

مبا يكفي للتأثري بشكل فعال يف األسواق العاملية. يقول دريشالر: »تم اختيار الدول 
السبع بعناية قبل دعوتها للمشاركة يف املبادرة«. فييت نام وتايالند من كبار الدول 

املنتجة لألرز. وتعد الفلبني ونيجرييا من كربى الدول املستوردة لألرز، بينام تعد مرص 
أكرب دولة مستوردة للقمح. أما أوكرانيا وكازاخستان فهام من الدول الرئيسية املنتجة 

للقمح والذرة. ويف الوقت نفسه فإن االتحاد األورويب يعترب العبًا رئيسيًا ألنه ميثل 
جميع الدول األعضاء فيه. وحتى يكتسب مزيد من األهمية والتغطية، يحتفظ نظام 

املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية أيًضا بعالقات وثيقة مع الرشكاء يف القطاع 
الخاص، مثل جمعيات السلع واملستثمرين املؤسسيني.

البيانات كل يشء عن 
يعد اكتشاف االتجاهات الحالية واملستقبلية يف أسواق األغذية الدولية رضوريًا ملنع 
وقوع األزمات املحتملة. ويرصد نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية العديد 

من محركات السوق، مثل أسعار الطاقة وأسعار رصف العمالت والتزام املتداولني 
يف األسواق الدولية اآلجلة. كام يرصد عن كثب تطور السياسات التي قد تخلق 

حالة من عدم اليقني يف السوق، مثل القيود التجارية، وصالحيات الوقود الحيوي 
وسياسات الدعم املحيل.

ويعد الوصول إىل أحدث البيانات والتنبؤات األكرث موثوقية بشأن اإلنتاج 
الزراعي والتجارة واالستخدام أمرًا حيويًا ملساعدة الحكومات وأصحاب املصلحة 

اآلخرين يف اتخاذ قرارات مستنرية ويف الوقت املناسب. ولهذا السبب يتعاون نظام 
املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية عن كثب مع البلدان لتحسني نظم معلومات 

السوق الخاصة بها ومواءمة بياناتها للتحليل العاملي. ويوضح دريشالر قائال: »إن 
البلدان األقل منًوا ليست بالرضورة األكرث تخلًفا من حيث جمع البيانات فهناك 

يف عام 2012، أطلقت حالة 
جفاف وقعت يف الواليات 

املتحدة األمريكية، وهي أكرب دولة 
منتجة للذرة يف العامل، أجراس الخطر. ففي 
يوليو/متوز/متوز من ذلك العام، ارتفع سعر 

الذرة بنسبة 23  يف املائة وارتفع مؤرش أسعار 
األغذية يف املنظمة بنسبة ستة يف املائة. وقد 

أعاد هذا االضطراب الشديد يف السوق إىل 
األذهان ذكرى أزمة 2008/2007، وبالتايل 

كانت هناك توقعات كبرية بأن يتدخل 
نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية، 

من خالل الدعوة إىل جلسة طارئة ملنتدى 
االستجابة الرسيعة عىل سبيل املثال. وبعد 
إجراء تحليل شامل للوضع والقيام بتبادل 

مكثف للمعلومات بني أمانة نظام املعلومات 
املتعلقة باألسواق الزراعية والبلدان املشاركة، 

خلص الخرباء إىل أن الجفاف لن يعرض 
استقرار السوق العاملي للخطر، حيث من 

املتوقع أن تضمن املحاصيل الجيدة القادمة 
من البلدان األخرى توفري إمدادات كافية. 

ومن خالل إجراء حوار منتظم وتحليل أوضاع 
السوق يف الوقت املناسب، استطاع نظام 

املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية أن مينع 
البلدان من اتخاذ إجراءات مترسعة يف مجال 

السياسات بصورة تؤدي إىل تفاقم األزمات كام 
حدث يف املايض. ويف واقع األمر، قرر خرباء 
نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية 
عدم تنظيم جلسة طارئة ملنتدى االستجابة 
الرسيعة، حيث خىش الكثريون أن تتحول 
الجلسة الطارئة إىل نبوءة تحقق ذاتها عن 
طريق إبالغ العامل بأن هناك أزمة وشيكة. 
ويف نهاية املطاف هدأت األسواق وعادت 

األوضاع إىل طبيعتها. يف هذا املوقف وغريه 
من املواقف، أثبت نظام املعلومات املتعلقة 

باألسواق الزراعية أنه أداة جديدة تستخدم يف 
معالجة تقلب أسعار املواد الغذائية. وسمح 

الهيكل الخاص لنظام املعلومات املتعلقة 
باألسواق الزراعية للبلدان بالتشاور فيام بينها 

يف وقت مبكر، مام حال دون حدوث ذعر 
يؤدي إىل زيادة تدهور أوضاع السوق.

  أعظم اإلجنازات  يف تاريخ منظمة األغذية والزراعة
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مجلس الحبوب الدولي

الفريق المعني برصد 
األرض الرصد الزراعي 

العالمي

 الصندوق الدولي 
للتنمية الزراعية

منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

المتحدة
المعهد الدولي لبحوث 

السياسات الغذائية

مؤتمر األمم المتحدة 
برنامج الغذاء العالميللتجارة والتنمية

مجموعة البنك الدولي

منظمة التجارة العالمية

نظام  أمانة  تشكل  التي  املنظامت 
الزراعية باألسواق  املتعلقة  املعلومات 

العديد من البلدان الصناعية التي تحتاج إىل تحسني نظم املعلومات الخاصة بها«. 
ومن خالل القيام مبشاريع بناء القدرات املستهدفة واألنشطة التدريبية مثل تطبيق 

برنامج تبادل مراكز التنسيق القطرية، ساعد نظام املعلومات املتعلقة باألسواق 
الزراعية عىل تعزيز املامرسات الدولية الجيدة واعتامد منهجيات مشرتكة. واألهم 
من ذلك هو أن البلدان بدأت يف مساعدة بعضها بعًضا. ونظمت الفلبني وتايلند، 

عىل سبيل املثال، حلقتي عمل مشرتكتني لتحسني اإلحصاءات الخاصة باألرز، يف 
حني شاركت الواليات املتحدة األمريكية وإندونيسيا يف تبادل التعلم الستعراض 
قياسات إنتاج الذرة. ووفًقا لدريشالر، يشكل تعزيز هذا التعاون »أكرب إنجازات 

نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية«. وأضاف قائاًل: »لقد بدأت البلدان يف 
تبادل تجاربها، وتقديم املساعدة لبعضها بعًضا وقبول املساعدة عندما تكون يف 

حاجة إليها. وأصبح هناك تنامي للثقة«.
منتظمة  اجتامعات  الزراعية  باألسواق  املتعلقة  املعلومات  نظام  وينظم 

األغذية،  ملعلومات سوق  العاملية  املجموعة  مثل  املشاركة،  البلدان  جميع  لتجميع 
الذي يجتمع مرة  الرسيعة،  االستجابة  أو منتدى  السنة،  التي تجتمع مرتني يف 

واحدة يف السنة أو أكرث يف حالة وجود تحذيرات من وقوع أزمة غذاء . ويشارك 
خرباتهم  لتبادل  التقنيني  واملتخصصني  السياسيني  املمثلني  االجتامعات  هذه  يف 

باألسواق  املتعلقة  املعلومات  نظام  من  الهدف  ويتمثل  احتياجاتهم.  ورشح 
الجميع. لصالح  ومشاركتها  املمكنة  املعلومات  أفضل  الزراعية يف جمع 

املنظامت بني  التعاون 
املشاركة.  الدول  مع  كثب  عن  املعلومات  تبادل  عىل  فقط  التعاون  ينطوي  ال 
منصة  األول  املقام  يف  الزراعية  باألسواق  املتعلقة  املعلومات  نظام  يعترب  لكن 
األسواق  مجال  يف  تعمل  التي  الدولية  املنظامت  مختلف  بني  التعاون  لتحفيز 
السوق  مرقاب  تقرير  ويعد  منظمة.  لكل  النسبية  امليزة  واستغالل  الزراعية، 

يوضح  أساسيًا  مثااًل  الزراعية  باألسواق  املتعلقة  املعلومات  لنظام  التابع 
سنويًا،  مرات  عرش  املرقاب  تقرير  نرش  ويتم  الوكاالت.  بني  الناجح  التعاون 

املعلومات  نظام  أمانة  تشكل  التي  العرش  للمنظامت  جامعي  تقييم  ميثل  وهو 
وتوقعاته.  الدويل  السوق  بوضع  يتعلق  فيام  الزراعية  باألسواق  املتعلقة 

الدويل  املجلس  مدخالت  من  خاص  بشكل  والزراعة  األغذية  منظمة  وتستفيد 
لرصد  العاملية  واملبادرة  الغذائية،  السياسات  لبحوث  الدويل  واملعهد  للحبوب، 

يف  العاملية،  التجارة  ومنظمة  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  ومنظمة  الزراعة، 
وتشارك  التقرير.  من  محدًدا  قساًم  منها  كل  يُعد  حيث  املرقاب  تقرير  إعداد 

األمم  ومؤمتر  الزراعية  للتنمية  الدويل  والصندوق  الدويل  البنك  مجموعة 
أمانة  يف  أيًضا  العاملي  األغذية  وبرنامج  )األونكتاد(  والتنمية  للتجارة  املتحدة 

الزراعية. باألسواق  املتعلقة  املعلومات  نظام 

8.3 الفصل 
الزراعية باألسواق  املتعلقة  املعلومات   نظام 
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السابقة[ ]الصفحة 

كينيا
أفراد من مجتمع سامبورو 

الرعوي ينتظرون ماعزهم أثناء 
تطبيق برنامج تخفيض مخزون 

املاشية الذي تقوم منظمة 
األغذية والزراعة والصليب 

األحمر بكينيا بتطويره. 
وتسبب الجفاف املستمر يف 
حدوث أزمة إنسانية، حيث 

ارتفع انعدام األمن الغذايئ يف 
املناطق الشاملية والساحلية 

يف كينيا.

©FAO/LUIS TATO

الفصل 9.3

 احلق
يف الغذاء

االعرتاف بالحق يف الغذاء عىل املستوى العاملي ويف يتم 
تحقيق  التحدي يف ضامن  ويتمثل  البلدان.  العديد من  ترشيعات 
املبادرات  العديد من  الغاية توجد  هذا الحق، ومن أجل تحقيق هذه 

الدويل. للتعاون  مثااًل  تعد  التي  والتجارب 

»لكل شخص الحق يف مستوى معييش الئق يحقق له 

وألرسته الصحة والرفاه، مبا يتضمن الحق يف الغذاء...«

هذه هي مقدمة املادة 25 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. ويف عام 1948، بعد 
أن ترك العامل وراءه أهوال الحرب العاملية الثانية، اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة 

هذا النص الذي يعرتف بالحق يف الغذاء يف سياق الحق يف الحصول عىل حياة مناسبة. ومبا 
أن اإلعالن العاملي مل يكن له صفة املعاهدة، فقد تم إنشاء اتفاقيتني دوليتني ودخلتا حيز 
النفاذ يف عام 1976. وكانت ملزمة لجميع البلدان التي صادقت عليها. وتتضمن االتفاقية 

التي تتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )العهد الدويل الخاص بالحقوق 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية( الحق يف الغذاء، مام يجعل الدول ملزمة باتخاذ تدابري 

لتحقيقه بصورة تدريجية. ويكمن التحدي يف تحقيق هذا الهدف.

الهدف إىل تحقيق  تؤدي  التي  القانونية  الطرق 

عىل عاتق الدول يف املقام األول مسؤولية ضامن الوفاء تقع 
التدابري  باعتامد  الدول  وتلتزم  اإلنسان.  بالتزامات حقوق 

الحقوق دون متييز واحرتامها وحاميتها والوفاء  الالزمة إلعامل هذه 
بها، والعمل عىل ذلك عن طريق التعاون واملساعدة الدوليني إذا لزم األمر. ويف 
بالحقوق االقتصادية  الخاص  الدويل  العهد  الدول األطراف يف  نهاية املطاف، فإن 
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بني  االختالفات 
الغذايئ  األمن 

والحق يف الغذاء

ارتباطًا  الجوع  من  التحرر  يف  الحق  يرتبط 
الحق  هذا  ويعترب  الحياة.  يف  بالحق  وثيًقا 

ضامنها  يجب  التي  املعايري  من  األدىن  الحد 
التنمية  مستوى  عن  النظر  بغض  الناس،  لجميع 

عليه  منصوص  أسايس  حق  وهو  بلد.  أي  يف 
االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  يف 

والثقافية. واالجتامعية 

الكايف مفهوًما أوسع نطاقًا  الغذاء  الحق يف  ويعد 
االقتصادية  الظروف  تهيئة  برضورة  ويتعلق 

الناس  متكن  التي  الرضورية  واالجتامعية  والسياسية 
أنفسهم. يطعموا  أن  من 

الستينيات  يف  الغذايئ  األمن  فكرة  ظهرت  وقد 
واستقرار  توافر  عىل  ركزت  عندما  والسبعينيات، 

اإلعالن  ربط  وقد  األساسية.  الغذائية  املواد  أسعار 

الذي  التغذية،  وسوء  الجوع  عىل  للقضاء  العاملي 
 ،1974 عام  العاملي يف  الغذاء  مؤمتر  اعتمده 

اإلنسان. بحقوق  الغذايئ  األمن 

املواد  توفري  من  الرتكيز  تحول  الوقت،  ومبرور 
وتحدد  إليها.  الوصول  صعوبات  إىل  الغذائية 

لعام  لألغذية  العاملي  القمة  مؤمتر  عمل  خطة 
الغذاء  توافر  الغذايئ:  لألمن  ركائز  أربعة   1996

حني  ويف  واستقراره.  واستخدامه  عليه  والحصول 
يتضمن  سيايس  مفهوم  هو  الغذايئ  األمن  أن 
الحق  فإن  الربامج،  وتنظيم  األهداف  تحديد 

من  يتكون  وهو  قانوين.  مفهوم  هو  الغذاء  يف 
من  األشخاص  ميّكن  دوليًا  به  معرتف  إنساين  حق 

مناسب  تعويض  عىل  والحصول  القضاء  إىل  اللجوء 
حقهم. انتهاك  حالة  يف 

للحق يف  متنحها  التي  الحالة  لنفسها  تحدد  التي  والثقافية هي  واالجتامعية 
املعاهدة يف  أحكام  إدراج  الحالة، ميكن  القانونية. وبحسب  أنظمتها  الغذاء ضمن 
قانون. ويف بعض األحيان، يجب مراجعة  أو من خالل  تلقائيًا  الوطنية  الترشيعات 

املعاهدة. التزامات  مع  متوافقة  لجعلها  وتكييفها  معينة  وطنية  معايري 
بتعزيز  املهتمة  البلدان  عدد  يف  زيادة  هناك  كانت  األخرية،  السنوات  يف 

املتعددة  بوليفيا  دولة  مثل  الدول،  هذه  بعض  وقامت  الغذاء.  يف  الحق  إعامل 
الحق  بإدراج هذا  أفريقيا،  أو جنوب  نيبال  أو  أو مالوي  إكوادور  أو  القوميات 

أعطاه  مام  العاملية،  اإلنسان  حقوق  من  كحق  دساتريها  يف  مبارشة  بصورة 
حني  يف  األخرى،  الترشيعات  مع  تعارضه  حالة  يف  فعالية  األكرث  القانونية  الحامية 

أخرى،  بلدان  وتعترب  باألطفال.  خاص  أسايس  كحق  كولومبيا  مثل  بلدان  تعتربه 
أيًضا  وميكن  الدولة.  سياسات  يوجه  أن  يجب  مبدأ  أنه  ورسيالنكا،  نيجرييا  مثل 

الصلة،  ذات  األخرى  اإلنسان  تفسري حقوق  أو ضمنيًا يف  به رصاحة  االعرتاف 
يدعم  الذي  أدىن لألجور  الحصول عىل حد  الحق يف  أو  الحق يف حياة كرمية  مثل 

الحكومات. أعامل  توجه  اجتامعية  قيم  وهي   – مالمئة  معيشية  ظروف 
األمر  ويعتمد  الحقوق.  لضامن  الورق  عىل  عبارات  كتابة  يكفي  ال  ذلك،  ومع 
بها،  واملواطنني  واملحاكم  السلطات  وعي  وعىل  بها،  واالعرتاف  صياغتها  كيفية  عىل 

العديد  يف  سياسية  تدابري  اتخاذ  تتطلب  فهي  ولذلك  بها.  تتحقق  التي  والطريقة 
لألغذية  الوراثية  واملوارد  والصيد  واملياه  األرض  مثل  مجاالت  وتنظيم  املجاالت  من 

وسالمة  والتغذية  والعمل  االجتامعي  والضامن  الزراعية  والتجارة  والزراعة 
املستهلك. وحامية  األغذية 

الطوعية التوجيهية  للمبادئ  مثال 

العاملي، أعاد يف  ظل وجود أساس قانوين معمول به عىل الصعيد 
التأكيد عىل الحق يف  مؤمتر القمة العاملي لألغذية يف عام 1996 

الغذاء والحق األسايس يف التحرر من الجوع. ومنذ ذلك الوقت، 
الحقوق.  تنفيذ هذه  دليل من شأنه دعم  لتطوير  تشاورية وتشاركية  بدأت عملية 

التوجيهية  الخطوط  مناقشة وإعداد  العاملي، متت  الغذايئ  األمن  لجنة  ويف سياق 
التدريجي للحق يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الغذايئ  الطوعية لدعم اإلعامل 

التوجيهية يف نهاية املطاف يف عام 2004  الوطني. ومتت املوافقة عىل هذه املبادئ 
البلدان عىل معالجة األمن  إدارة يساعد  املنظمة، وهو مجلس  من قبل مجلس 

الغذايئ والتغذية من منظور حقوق اإلنسان. ومنذ ذلك الحني، تم إنشاء أدوات 
العامل. أنحاء  املعنية يف جميع  الحوار بني األطراف  القدرات وتيسري  وتعزيز 

وتنص  قطاعات  لعدة  الشامل  اإلطار  الطوعية  التوجيهية  املبادئ  وتوفر 
تساعد  فهي  التغذوية.  واألهداف  الغذايئ  األمن  لتحقيق  الالزمة  الخطوات  عىل 

وتعزيز  لسياساتها  زاوية  كحجر  الكايف  الغذاء  يف  الحق  تبني  عىل  الحكومات 
وتستخدم  واملساءلة.  التقييم  آليات  وتبني  االمتثال  تحسني  أجل  من  قدراتها 

باحلق  البلدان  اعرتفت بعض 
يف الغذاء يف دساتريها كأحد 
منحها  ينبغي  اليت  اإلنسان  حقوق 
للجميع، مما مينحه أكرب قدر من 
احلماية.
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1996
إعالن روما بشأن األمن الغذايئ 

العاملي وخطة عمل مؤمتر القمة 
العاملي لألغذية

يؤكد عىل حق كل شخص يف الحصول 

عىل طعام آمن ومغذي، مبا يتمىش مع 

الحق يف الغذاء الكايف وحق الجميع 

ااألسايس يف التحرر من الجوع.

1948
 اعتامد اإلعالن العاملي 

لحقوق اإلنسان
تم االعرتاف به باعتباره معياًرا مشرتكًا 

لإلنجاز لجميع الشعوب وجميع 
األمم، وهو يعرتف بأن جميع البرش 
يولدون أحراًرا ومتساوين يف الكرامة 

والحقوق. ونص اإلعالن، ألول مرة، 
عىل حقوق اإلنسان التي يجب 

حاميتها حول العامل.

1974
اعتامد اإلعالن العاملي للقضاء عىل 

الجوع وسوء التغذية
يعلن املؤمتر أن »للرجل واملرأة 

والطفل حق غري قابل للترصف يف 
التحرر من الجوع وسوء التغذية من 
أجل تحقيق النمو الكامل والحفاظ 

عىل ملكاتهم البدنية والعقلية«.

1999
 :12 العام   التعليق 

 الحق يف الغذاء الكايف
 ينص عىل ما ييل: »يتحقق الحق 
الكايف عندما يحصل كل  الغذاء  يف 
رجل وامرأة وطفل، مبفرده أو يف 
إمكانية  عىل  أشخاص،  مجموعة 

املادي واالقتصادي يف جميع  النفاذ 
األوقات إىل الغذاء الكايف أو إىل 

عليه«. الحصول  وسائل 

2000
 تعيني مقرر خاص معني 

بالحق يف الغذاء
تم تكليفه بتشجيع إعامل الحق يف 

الغذاء واعتامد تدابري عىل املستويات 
الوطنية واإلقليمية والدولية.

2004
اعتامد املبادئ التوجيهية الطوعية 

ملنظمة األغذية والزراعة بشأن 
الحق يف الغذاء

الهدف منها هو تقديم توجيهات 
عملية للدول يف تنفيذها لإلعامل 

التدريجي للحق يف الغذاء الكايف يف 
سياق األمن الغذايئ الوطني.

2007
يوم األغذية العاملي »الحق يف 

الغذاء: فلنجعله حقيقة واقعة«
يعرتف بالدور الهام لحقوق اإلنسان 

يف القضاء عىل الجوع والفقر، واإلرساع 
بعملية التنمية املستدامة وتعميقها.

2009
 اعتامد إعالن القمة العاملية 

لألمن الغذايئ

بينام يؤكد إعالن القمة العاملية 
لألمن الغذايئ عىل حق كل شخص 

يف الحصول عىل الغذاء الكايف 
ويحث عىل اعتامد خطوات لإلعامل 

التدريجي للحق يف الغذاء الكايف 
للجميع، تحدد مبادئ روما خمسة 

مبادئ منها املبدأ الثالث الذي يدعو 
إىل تطبيق نهج مزدوج املسار يتضمن 

الحق يف الغذاء ويدعو إىل تنفيذ 
املبادئ التوجيهية للحق يف الغذاء.

2012
اعتامد اإلطار االسرتاتيجي العاملي 

لألمن الغذايئ والتغذية
إطار عام ونقطة مرجعية للسياسات 
والتدابري واالسرتاتيجيات املستقبلية 

املتعلقة باألمن الغذايئ والتغذية.

2014
 املؤمتر الدويل الثاين

املعنى بالتغذية
دولة،   170 من  أكرث  ممثلو  أكد 

ممثالً   150 حوايل  جانب  إىل 

 100 وحوايل  املدين  للمجتمع 
عىل  األعامل،  ملجتمع  ممثل 

عىل  الحصول  يف  شخص  كل  »حق 
مبا  ومغذي،  وكاف  آمن  طعام 

الكايف  الغذاء  يف  الحق  مع  يتامىش 
الجميع  وحق  األساسية  واألغذية 

الجوع«. من  التحرر  يف 

الغذاء يف  بالحق  تتعلق  بارزة  معامل   10

9.3 الفصل 
الغذاء يف  احلق 
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قدرة  لضامن  األدوات  هذه  املدين  املجتمع  ومنظامت  الحكومات  من  العديد 
لديهم.  مناسبة  أمان  شبكات  توافر  وضامن  بكرامة  أنفسهم  إطعام  عىل  الناس 

الفئات  ألضعف  األولوية  إعطاء  يف  العملية  لهذه  األساسية  العنارص  وتتمثل 
وسيادة  التمييز  وعدم  اإلنسان  وكرامة  والشفافية  واملسؤولية  املشاركة  وتعزيز 

النجاح  فرص  أن  التجربة  أظهرت  وقد  املصلحة.  أصحاب  مختلف  ومتكني  القانون 
وسوء  الجوع  عىل  بالقضاء  تاًما  التزاًما  الحكومات  تلتزم  عندما  أكرب  تكون 

أصحاب  جميع  يتشارك  وعندما  الكافية،  املوارد  استثامر  يتم  وعندما  التغذية، 
منسقة،  بطريقة  والربامج  السياسات  وضع  يف  ويشاركون  املعلومات  يف  املصلحة 
معلومة.  التغذية  وسوء  الغذايئ  األمن  النعدام  األساسية  األسباب  تكون  وعندما 

لكرس  الالزمة  الرشوط  بعض  هي  هذه  فإن  الطوعية  التوجيهية  املبادئ  تبني  وكام 
املفرغة. الجوع  حلقة 

الجميع مبساعدة  عملية  خطوات 

عىل املستوى اإلقليمي، تم  التقدم منذ عام 2004.  الكثري من  إحراز 
بالقضاء   2006 عام  الكاريبي يف  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  التزمت 

السياسات  2025، وهو تعهد نتج عنه تعزيز  الجوع بحلول عام  عىل 
الوطني، مبا  املستوى  والتغذية عىل  الغذايئ  لألمن  الحوكمة  وآليات  القانونية  واألطر 

والكاريبي يف عام  الالتينية  أمريكا  لـجامعة دول  اإلقليمية  الخطة  اعتامد  يف ذلك 
2014. ويف نفس العام، أعرب أعضاء االتحاد األفريقي أيًضا عن التزامهم، يف إعالن 
الكاريبية  الجامعة  اعتمدت  وباملثل،   .2025 بحلول عام  الجوع  بالقضاء عىل  ماالبو، 

2011 خطة عمل  التوايل يف عام  الربتغالية عىل  باللغة  الناطقة  البلدان  وجامعة 
واسرتاتيجية لألمن الغذايئ والتغذية - كالهام قائم عىل الحق يف الغذاء - والتي 

فيها. األعضاء  البلدان  أثرت بدورها عىل سياسات 
2007 و2008 إىل إطالق دعوة  التي وقعت يف عامي  الغذاء  وأدت أزمة 

وغري  الحكومية  الجهات  مختلف  إرشاك  أهمية  عن  وكشفت  للعمل  عاجلة 
والحكومات  الربملانيون  ويتحمل  الكايف.  الغذاء  يف  الحق  إعامل  يف  الحكومية 

التي  املسؤولية  من  مزيًدا  الوطنية،  الحكومات  مع  جنب  إىل  جنبًا  املحلية، 
ومخصصات  القانونية  األطر  خالل  من  والتغذية  الغذايئ  األمن  بضامن  تتعلق 

عمل،  فرص  ويخلق  املغذي،  الغذاء  إىل  الوصول  يحسن  مام   - الكافية  امليزانية 
خالل  من  وكذلك   - والتعليم  واالئتامن  األرايض  عىل  الجميع  ويضمن حصول 

املوارد.  عىل  والحصول  االجتامعية  والحامية  والتعليم  للتغذية  أقوى  برامج  وضع 
الغذاء  يف  بالحق  متعلقة  واضحة  بصالحيات  تتمتع  التي  املؤسسات  وتسهم 
السياسات  رصد  تؤيد  ألنها  القضية،  هذه  يف  أيًضا  املدين  املجتمع  جانب  إىل 

وخاصة  الجميع،  حقوق  وإعامل  القدرات  تنمية  لدعم  الكافية  املوارد  وتخصيص 
يعترب  للجميع  الكايف  الغذاء  يف  الحق  إن ضامن  ضعًفا.  األكرث  الفئات  حقوق 

الصدد. هذا  يف  املبذولة  الجهود  ملجموع  نتيجة 

يف  بالحق  تعرتف  التي  البلدان 
دساتريها يف  الغذاء 

ومن اللحظة التي يتم فيها االعتراف بالحق في الغذاء لجميع 
المواطنين، يتعين على آليات الدولة أن تبدأ عملها من أجل حماية هذا 

الحق. وهذه هي الخطوة األولى نحو تطوير النظم المناسبة وتكييف 
السياسات العامة لضمان أال يعاني أحد من الجوع. ويؤدي وجود قانون 

وطني إلى تسهيل ذلك، ألنه يحدد الجهات الفاعلة المسؤولة عن 
إطعام السكان، ويشير إلى المسؤول عن ذلك. ومع ذلك، فإن القانون 

في حد ذاته ال يحدث التغيير.
إذا كان النظام المؤسسي ال يسمح للمواطنين بمساءلة الدولة، أو إذا 
كانت الدولة نفسها ال تملك الموارد الكافية لتنفيذ القانون، فسيظل 

القانون مجرد حبر على ورق.

رغم اعتراف العديد من الدساتير الوطنية بحقوق مثل: الحق في 
حرية التعبير أو الحق في المشاركة السياسية أو الحق في الرعاية 

الصحية، فإن القليل منها قد أدرجت الحق في الغذاء كحق من 
حقوق اإلنسان األساسية. ومع ذلك، فهو حق معترف به في اإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنسان.
وكما تبين الخريطة، اعترفت 30 دولة فقط من بين حوالي 200 

دولة ممثلة في األمم المتحدة صراحة بالحق في الغذاء في 
دساتيرها. ويبدو أن السلطات السياسية في العديد من البلدان 

تحجم عن االعتراف بحق ستكون ملزمة بضمانه.

المالديف

نيبال

الفلبين

فيجي
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ومن اللحظة التي يتم فيها االعتراف بالحق في الغذاء لجميع 
المواطنين، يتعين على آليات الدولة أن تبدأ عملها من أجل حماية هذا 

الحق. وهذه هي الخطوة األولى نحو تطوير النظم المناسبة وتكييف 
السياسات العامة لضمان أال يعاني أحد من الجوع. ويؤدي وجود قانون 

وطني إلى تسهيل ذلك، ألنه يحدد الجهات الفاعلة المسؤولة عن 
إطعام السكان، ويشير إلى المسؤول عن ذلك. ومع ذلك، فإن القانون 

في حد ذاته ال يحدث التغيير.
إذا كان النظام المؤسسي ال يسمح للمواطنين بمساءلة الدولة، أو إذا 
كانت الدولة نفسها ال تملك الموارد الكافية لتنفيذ القانون، فسيظل 

القانون مجرد حبر على ورق.

المكسيك

نيكارغوا

كوستاريكا
كوبا

هايتي
جمهورية الدومينيكان

بنما
كولومبيا

غيانا

سورينام

جنوب أفريقيا

ماالوي

كينيا

مصر

روسيا البيضاء

أوكرانيا

النيجر

جمهورية 
الكونغو 
الديموقراطية

البرازيل

باراغواي

دولة بوليفيا 
المتعددة 
القوميات

هندوراس

غواتيماال

جمهورية 
مولدوفا

زيمبابوي

اإلكوادور

املصدر: منظمة األغذية والزراعة 2018. الحق يف الغذاء.

9.3 الفصل 
الغذاء يف  احلق 

ال  تُعرب الحدود واألسامء املوضحة والتسميات املستخدمة يف هذه 
الخريطة عن أي رأي من جانب منظمة األغذية والزراعة بشأن الوضع 

القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أي منها، أو 
بشأن تعيني حدود وتخوم أي منها. متثل الخطوط املتقطعة عىل الخرائط 

خطوط حدود تقريبية قد ال يكون هناك اتفاق كامل بشأنها. 

مصدر الخريطة: األمم املتحدة فرباير/شباط 2019. مكتب تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، قسم املعلومات الجغرافية املكانية.
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الفصل 10.3

قاعدة البيانات اإلحصائية 
املوضوعية يف منظمة 

األغذية والزراعة

األغذية قاعدة  منظمة  يف  املوضوعية  اإلحصائية  البيانات 
األغذية  عن  إحصائية  بيانات  قاعدة  أكرب  هي  والزراعة 
عام  منذ  وإقليم  دولة   245 من  أكرث  وتغطي  والزراعة، 

املنظمة  خدمة  من  مستخدم   160  000 حوايل  شهريًا  ويستفيد   .1961
موضوعا   75 حول  االستفسارات  من  مبجموعة  يتعلق  فيام  مجانًا  هذه 

. مختلفا
باستخدام  تعمل  املنظمة  اإلحصائية يف  الخدمات  كانت  املايض،  القرن  يف ستينيات 

تكنولوجيا  البعد عن  بعيدة كل  - أي كانت  التحقق والتصنيف والجدولة  العديد من آالت 
اليوم، التي وفرت طائرات بدون طيار وهواتف ذكية واإلنرتنت والعديد من األدوات 

األخرى مام يجعل املهمة أسهل بال حدود. ومع ذلك، ظل يشء واحد مل يتغري خالل هذه 
املعلومات  املتمثلة يف »جمع وتحليل وتفسري ونرش  األساسية  املنظمة  الفرتة، وهو والية 
لعام  املنظمة  األوىل من دستور  املادة  لنص  والزراعة«، وفًقا  بالتغذية واألغذية  املتعلقة 

1946. ويف عام 1986، أطلقت املنظمة، التي كانت متتلك بالفعل واحدة من أكرث أنظمة 
لتغطية  الشاملة  اإلحصائية  بياناتها  قاعدة  الوقت،  ذلك  املتحدة يف  األمم  تطوًرا يف  الكمبيوتر 

قاعدة  باسم  املنصة معروفة  العامل. وأصبحت هذه  أنحاء  الزراعية يف جميع  املعلومات 
تزال  التسعينيات وال  منتصف  والزراعة يف  األغذية  منظمة  املوضوعية يف  اإلحصائية  البيانات 

العامل. مستوى  عىل  للمعلومات  رئيسيًا  مصدًرا 

مبهرة أرقام 
منظمة  يف  املوضوعية  اإلحصائية  البيانات  قاعدة  تعالجها  التي  املعلومات  مقدار  يوضح 

بيانات من  20 ألف مجموعة  النظام  البيانات تلك. ويوفر  األغذية والزراعة فائدة قاعدة 
أكرث من 245 دولة ومنطقة منذ عام 1961 وحتى آخر تاريخ متاح. وينرش معلومات عن 

الفنية  الوحدات  التي جمعتها  والغذائية  الزراعية  اإلحصاءات  75 مجااًل مختلًفا، مبا يف ذلك 

ليا إيطا
إحصائيون حكوميون 

شيليون يشاركون يف دورة 
تدريبية حول نظام اإلحصاء 

القطري يف مكتبة ديفيد 
لوبني التذكارية مبقر منظمة 

األغذية والزراعة.
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الدويل،  البنك  أيًضا من منظامت أخرى، مثل  البيانات  يف املنظمة. وتأيت بعض 
االقتصادي  التعاون  ومنظمة  األساسية،  السلع  لتجارة  اإلحصائية  البيانات  وقاعدة 
والتنمية. وبداًل من االضطرار إىل االنتقال إىل كل مصدر عىل حًدا، تعمل قاعدة 

واحدة ميكن من خاللها  كنافذة  املنظمة  املوضوعية يف  اإلحصائية  البيانات 
اإللكرتوين  املنشورة عىل موقعها  البيانات  وتتاح  املعلومات.  االطالع عىل جميع 

الدخول إىل املوقع واستكشاف محتوياته،  مجانًا. وكل ما عىل املرء فعله هو 
160 ألف  العامل حوايل  حيث يبلغ متوسط عدد املستخدمني يف جميع أنحاء 
والباحثون  الحكوميون  واملسؤولون  اإلحصائيون  ويستخدم  شهريًا.  مستخدًما 

البيانات  قاعدة  والصحفيون  االجتامعية  واملنظامت  الدولية  والوكاالت  والرشكات 
املنتجني  وأسعار  واالستثامر  والتجارة  الزراعي  اإلنتاج  معلومات عن  للعثور عىل 

الغذايئ. واألمن  البيئية  واملؤرشات  الطبيعية  واملوارد  واملستهلكني 
من  الجوي  الغالف  يف  عام  كل  املنبعث  الكربون  أكسيد  ثاين  مقدار  ما 

املحصول  هو  ما  لألرايض؟  املحددة  االستخدامات  ما هي  الزراعة؟  قطاع  خالل 
األسئلة  من  وغريها  األسئلة  هذه  اإلجابة عىل  ميكن  العامل؟  يف  إنتاًجا  األكرث 

والبيانات  الزمنية  السالسل  بيانات  وتتوفر  املتوفرة.  اإلحصاءات  خالل  من 
والزراعة  األغذية  منظمة  يف  املوضوعية  اإلحصائية  البيانات  لقاعدة  املستعرضة 

ويسمح  برصي.  شكل  يف  املعلومات  تفرس  بيانية  رسوم  جانب  إىل  للجميع، 
سواء  إجراؤه،  يتم  الذي  البحث  تهم  التي  العنارص  باختيار  للمستخدمني  النظام 

أو  الزراعية  املنتجات  من  أنواع  أو  مقاييس  أو  معينة  ببلدان  تتعلق  كانت 
يشء آخر ذي صلة. أي  أو  سنوات معينة 

األغذية  منظمة  يف  املوضوعية  اإلحصائية  البيانات  قاعدة  موقع  تحديث  وتم 
الرابع  اإلصدار  ويتضمن   .2016 الثاين  نوفمرب/ترشين  يف  اإلنرتنت  عىل  والزراعة 

رسعة  وأكرث  االستخدام  يف  سهولة  أكرث  تجعله  تقنية  وابتكارات  تحسينات  للموقع 
اآلن  وميكن  التنزيل.  خيارات  من  املزيد  ويوفر  املحمولة  للهواتف  لالستجابة 
أو  الغذاء  إىل  الوصول  مثل: مؤرش  الرئيسية  املؤرشات  إىل  بشكل أرسع  النفاذ 

الحكومية. الزراعية  امليزانيات  مؤرش 

اإلحصاءات قيمة 

وميكن تستند  أدلة  إىل  املقدمة  البيانات  جميع 
الواقع،  يف  القرارات.  التخاذ  كأساس  استخدامها 

عىل  القامئة  السياسات  صياغة  بأهمية  الوعي  يزداد 
قائاًل:  جيناري،  بيرتو  املنظمة،  يف  اإلحصائيني  كبري  ويوضح  الراسخة.  البيانات 

معالجتها  يجب  التي  املشكالت  تحدد  ألنها  التحليل،  أسس  اإلحصاءات  »توفر 
إىل  املنظمة  وتهدف  الالزمة«.  السياسية  التدخالت  وتوجيه  تصميم  عند 

من  واسعة  مجموعة  ونرش  وتحليل  جمع  من خالل  املجال  هذا  يف  املساهمة 
وعىل  املوضوعية  عىل  يعتمد  ألنه  عملها  بجودة  االعرتاف  ويتم  اإلحصاءات. 

الدولية. املعايري 
أنظمة  املُحكمة متثل »جانب رئييس من  املعلومات  أن  ويؤكد جيناري عىل 

واملجتمع  الخاص  والقطاع  الوطنية  الحكومات  تساعد  أنها  كام  املبكر،  اإلنذار 
التعامل مع حاالت األزمات وإدارتها، وتعزيز القدرة عىل الصمود.  املدين عىل 

العملية، يعني ذلك أن املزارعني ميكنهم أن يقرروا متى يزرعون  وخالل املامرسة 
القدرة عىل صياغة واإلرشاف عىل  لديها  الحكومات  الخسائر. وأن  يتجنبون  وكيف 
املثال«. املناخ عىل سبيل  الغذايئ وتغري  األمن  الفقر وانعدام  تعالج  التي  السياسات 
عرب  مقارنتها  ميكن  بيانات  تقدم  أنها  يف  املنظمة  عمل  ميزات  إحدى  وتتمثل 
تقوم  الخاصة،  قياساتها  باستخدام  إحصاءاتها  دولة  كل  تصدر  أن  فبعد  البلدان. 

إحصاءات  مع  مقارنتها  ميكن  بحيث  وتنسيقها  صحتها  من  بالتحقق  املنظمة 
كل  جعل  إىل  حاليا  املنظمة  وتسعى  مفصلة.  خطة  اتباع  مع  األخرى  البلدان 

إىل  وتسعى  رشكائها،  مع  العمل  املنظمة  وتواصل  شفافية.  أكرث  منهجية  خطوة 
املثال،  سبيل  عىل  بذلك،  املنظمة  وتقوم  العملية.  تعقيدات  وسط  التفاعل  زيادة 
كل  يتم  والذي  زراعي،  تعداد  بإعداد  األمر  يتعلق  عندما  البلدان  قدرات  لتطوير 

ليا إيطا
إقامة فاعلية خالل 
الدورة 145 ملجلس 

منظمة األغذية 
والزراعة بشأن نرش 

بيانات قاعدة البيانات 
اإلحصائية يف املنظمة 
وقاعدة بيانات غازات 

الدفيئة، يف القاعة 
الحمراء مبقر منظمة 

األغذية والزراعة.
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اإلحصائية  النظم  تحسني  إىل  تهدف  دولية  مشاريع  يف  تشارك  كام  سنوات.  عرش 
الريفية. املناطق  يف  الزراعية 

مؤرشات  يُعد  فهو  ذلك.  من  أبعد  إىل  للمنظمة  اإلحصايئ  الدور  ويذهب 
املتعلقة  االحتامالت  عن  وحديثة  مفصلة  بيانات  ويوفر  الغذائية  املواد  أسعار 
املائية،  األحياء  وتربية  األسامك  وصيد  والزراعة  واملياه  العاملي  الحبوب  بسوق 

تحذيرات  أيضا  وتتوافر  باألرايض.  املتعلقة  والحقوق  الجنسانية  القضايا  وكذلك 
اإللكرتوين. املوقع  خالل  من  مختلفة  وتقارير  ونرشات 

الطريق إىل 2030

وتتضمن تستخدم  العمليات.  لرصد  أيضا  اإلحصاءات 
عليها  وافق  التي   ،2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة 

املجتمع الدويل يف عام 2015، سبعة عرش هدفًا، 
باإلضافة إىل 169 غاية و 230 مؤرشا لقياس مستوى االمتثال. ومتثل منظمة األغذية 

والزراعة الَقِيم عىل 21 مؤرش وتسهم يف بعض املؤرشات األخرى التي تم وضعها 
االلتزام  املستدامة  التنمية  أهداف  وتتضمن  املستدامة.  التنمية  أهداف  لتقييم 

.2030 التغذية بحلول عام  املدقع والجوع وسوء  الفقر  بالقضاء عىل 

وتعترب املنظمة مسؤولة عن جمع البيانات من املصادر الوطنية والتحقق من 
صحتها وتنسيقها، وإعداد تقديرات إقليمية وعاملية، وإتاحة البيانات للنرش. وتسهم 

املنظمة يف إعداد تقارير حول التقدم الذي تم إحرازه يف تحقيق أهداف التنمية 
املستدامة وتعمل مع الوكاالت الدولية األخرى يف رصد املؤرشات. ويف الوقت نفسه، 

فإنها تساعد البلدان أيًضا عىل تعزيز قدراتها عىل جمع البيانات وتقييم أهداف 
التنمية املستدامة، مع العمل عىل تحقيق أية متطلبات جديدة للرصد. وسيتم 
استغالل الكثري من املعلومات التي تستخدمها املنظمة عىل نطاق واسع، مثل 

البيانات املتعلقة بالحصول عىل الغذاء واألرايض، وفاقد األغذية، والغطاء الحرجي، 
والحفاظ عىل مستويات مستدامة من أعداد األسامك. وتصنف املؤرشات بحسب 
العمر والجنس ومستوى الدخل واملهنة والجوانب األخرى، حيث تقوم خطة عام 

2030 عىل مبدأ »عدم ترك أي شخص خلف الركب«.
التي  األنشطة  مراقبة  املنظمة يف مهمة  إحصائيات  استخدام  أيًضا  وميكن 

املناخ والتخفيف من  آثار تغري  التكيف مع  بها من أجل  بالقيام  البلدان  تعهدت 
آثاره، يف إطار اتفاق دويل آخر تم التوصل إليه يف عام 2015 وهو: اتفاق باريس. 
تأثري  لتحليل  الدفيئة  غازات  بانبعاثات  املتعلقة  البيانات  استخدام  ميكن  وبالتايل، 
للزراعة  تحديًدا  أكرث  اسرتاتيجيات  لتطوير  أو  فعالية،  أكرث  بشكل  القيمة  سالسل 

التي  تلك  النامية إىل متويل مرشوعات مثل  البلدان  نفاذ  لتحسني  أو  الذكية مناخيًا 
األخرض. املناخ  يدعمها صندوق 

ليا إيطا
أعضاء قسم اإلحصاء 

يف منظمة األغذية 
والزراعة خالل الدورة 

الثانية والعرشين 
للجنة الغابات.
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خالل األربعينات من القرن العرشين

كيف بدأ كل يشء
العرشين،  القرن  يف  للجوع  املؤسسية  املكافحة  بدأت 

يف  الزراعي  القطاع  والتمويل  الصناعة  تجاوزت  عندما 
العاملي. االقتصاد 

األصول

أصول منظمة األمم ترتبط 
املتحدة لألغذية والزراعة 
)FAO( ارتباطًا ال ينفصم 

باسم واحد : ديفيد لوبني، وهو رجل أعامل 
ناجح تحول إىل مجال الزراعة يف مثانينات القرن 

التاسع عرش. ويف أواخر القرن التاسع عرش 
وأوائل القرن العرشين، كانت أهمية الزراعة 

يف االقتصاد العاملي يف انخفاض، وكانت مشاكل 
القطاع واسعة النطاق. وكان املزارعون غري 

منظمني واالبتكار غري موجود. وبعبارة واضحة، 
كان ميكن إيجاد املكانة والرثوة يف مجال آخر - 

يف الصناعة والتجارة والتمويل.
دوراً  لعبت  التجارة  أن  لوبني  أدرك 
وأن  الزراعية  األسعار  تحديد  يف  رئيسياً 

تدافع  أن  ميكنها  التي  هي  فقط  دولية  منظمة 
بتدشني  وقام  بنجاح.  املزارعني  مصالح  عن 

لحشد  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  حملة 
أي دعم  يجد  وملا مل  للزراعة.  العام  الدعم 

أوروبا. وعندما ُرفض يف  انطلق إىل  يف بالده، 
أذنًا  أخريًا  وباريس، وجد  لندن  إىل  رحالته 

فيكتور  امللك  أذن  وهي  أال  إيطاليا،  يف  صاغية 
الثاين. عامنويل 

ويف عام 1905، عقدت الحكومة اإليطالية 
املؤمتر األول للمعهد الدويل للزراعة. وتم زرع 

بذور الكيان الذي أصبح فيام بعد منظمة األغذية 
والزراعة. وارتفع عدد الدول األعضاء بشكل مطرد 

من 46 يف أول جمعية له إىل 74 يف عام 1934.
لقد كان عمل املعهد تقنيًا بطبيعته. 

ومع ذلك، كانت القوى االقتصادية والسياسية 
املتنامية يف ذلك الوقت، والتي بلغت ذروتها 
بشكل كبري يف تحطم وول سرتيت، تزيد من 

مشاكل الزراعة. وكان لالنكامش العاملي بعد 
عام 1929 تأثري مدمر عىل الزراعة وعىل املجتمع 

الزراعي. وأدت األزمة املالية إىل قيام البلدان 
املستوردة للغذاء بتشييد التعريفات الجمركية 

املقيدة وزيادة إنتاجها املحيل من األغذية. ومن 
1929 إىل 1933، انخفضت واردات القمح يف 

أوروبا الصناعية بنسبة 60 يف املائة. ويف مواجهة 
انخفاض الطلب، كان لدى املزارعني يف العديد 

من البلدان فوائض غري مباعة. ويف يونيو/حزيران 
1933، اجتمعت عصبة األمم يف محاولة إليجاد 

حل للمشكلة لكنها فشلت. ومل تكن الدول 
مستعدة بعد ملواءمة سياساتها االقتصادية 

وتجميع املوارد للتغلب عىل األزمة.
ويف الوقت نفسه كانت األبحاث حول الفقر 

والتغذية جارية، مستوحاة من جون بويد أور، الذي 
كان يحظى باحرتام واسع نتيجة عمله يف مجال 

التغذية. وكان من املعروف، عىل سبيل املثال، أن ثلث 
سكان اململكة املتحدة التي تشمل بريطانيا العظمى 

وأيرلندا الشاملية يعانون من سوء التغذية بسبب 
عدم كفاية تناول الحليب والفواكه والخرضوات 

وغريها من األطعمة الهامة بالنسبة للصحة الجيدة. 
وكان السبب األسايس هو الفقر. وظهرت مفارقة، 

حيث كان خرباء التغذية يطالبون بزيادة االستهالك 
بينام يحث خرباء االقتصاد عىل خفض اإلنتاج.

وقام فرانك ماكدوغال، وهو أخصايئ تغذية 
أسرتايل، بتحليل الوضع. ودشن حملة "الجمع 

بني الصحة والزراعة" ودمج مختلف التخصصات 
من أجل مكافحة سوء التغذية. وتم قبول 

مقرتحاته عىل نطاق واسع من قبل الحكومات 
والجمهور عىل حد سواء. وبدا أن الوقت قد 

حان للعمل الجامعي، ومع ذلك، أوقف اندالع 
الحرب العاملية الثانية كل تقدم.

األعلى[ ]في 

كندا
شاتو دي فرونتيناك، كيبيك، 

حيث تأسست منظمة 
األغذية والزراعة.

 ©CHATEAU FRONTENAC

PHOTO

اليمين[ ]إلى 

الواليات 
المتحدة 

االمريكية، 
1943

ُعقد مؤمتر األمم املتحدة 
حول األغذية والزراعة يف 
 الفرتة من 18 مايو/أيار - 
3 يونيو/حزيران يف هوت 
سربنغز، فرجينيا، مبشاركة 
44 حكومة. وأنشأ املؤمتر 

لجنة إلعداد دستور منظمة 
األغذية والزراعة.

©FAO
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1943. منظمة مخصصة لألغذية والزراعة
يجتمع ممثلو الحكومات من 44 دولة في هوت سبرينغز 

)الواليات المتحدة األمريكية( ويوافقون على إنشاء منظمة دائمة 
لألغذية والزراعة.

1946. المسح األول للغذاء العالمي 
يقدم هذا المسح صورة كاملة عن حالة الغذاء في العالم، مما يؤكد أن 
انتشار الجوع وسوء التغذية على نطاق واسع يشكالن مصدر قلق ملح. 
ويغطي المسح 70 دولة وهو عبارة عن محاولة مبتكرة لتحليل الوضع 

الغذائي العالمي.

1948. انتخاب األمريكي 
نوريس إدوارد دود 
)الواليات المتحدة 

األمريكية( بصفته المدير 
العام الثاني لمنظمة 

األغذية والزراعة.

1945. تم إنشاء المنظمة
أسست الدورات األولى لألمم المتحدة المنشأة حديثاً، والتي ُعقدت 

في مدينة كيبيك، كندا، منظمة األغذية والزراعة كأول وكالة متخصصة 
لألمم المتحدة. وتنطلق منظمة األغذية والزراعة إلى الحياة بـ 44 عضواً. 

وتم تعيين خبير التغذية البريطاني جون بويد أور كأول مدير عام لها. 
وتحددت واشنطن العاصمة مقراً مؤقتاً لمنظمة األغذية والزراعة.

ويف عام 1942، وجد ماكدوغال، عندما 
كان يف واشنطن العاصمة إلجراء مناقشات حول 

اتفاق دويل بشأن القمح، أن هناك اهتامًما 
كبريًا بالتحضري ملشكالت الغذاء يف فرتة ما بعد 
الحرب. ولذلك، استأنف مهمته وصاغ مذكرة 

ثانية حول موضوع برنامج لألمم املتحدة 
ملكافحة نقص الغذاء.

ووصلت مقرتحات ماكدوغال يف النهاية إىل 
إلينور روزفلت، التي رتبت لقاء مع زوجها، رئيس 

الواليات املتحدة األمريكية. وخالل العشاء يف 
البيت األبيض، ناقش ماكدوغال بشغف برنامًجا 

لألمم املتحدة يهدف إىل تناول قضية الغذاء 
باعتبارها أول قضية اقتصادية عاملية وباعتبار 

الزراعة رضورية لرفع مستوى معيشة الناس يف 
جميع أنحاء العامل. ومل يبدي الرئيس روزفلت 

أي التزام، ولكن البد أن يكون النقاش قد المس 

وترًا حساًسا لديه، حيث قام بعد عام بعقد مؤمتر 
حول التغذية والزراعة.

البداية
ُعقد مؤمتر األمم املتحدة للتغذية والزراعة يف 

عام 1943 يف هوت سربينجز بوالية فرجينيا 
بالواليات املتحدة األمريكية مبشاركة أكرث من 

40 حكومة. وتقرر إنشاء منظمة دامئة يف مجال 
األغذية والزراعة. وأدى هذا القرار إىل إنهاء 
عمل املعهد الدويل للزراعة ونقل مهامه إىل 

الجديدة. املنظمة 
ويف 16 أكتوبر/ترشين األول 1945، وقعت 

44 حكومة عىل دستور منظمة دامئة يف مجال 
األغذية والزراعة يف اجتامع تاريخي يف شاتو 

فرونتيناك يف كيبيك. لقد ُولدت منظمة األمم 
املتحدة لألغذية والزراعة )FAO(، بينام مل تكن 

منظمة األمم املتحدة نفسها قد دخلت حيز 
الوجود حتى 24 أكتوبر/ترشين األول، أي بعد 

مثانية أيام. وكان قد تم التوقيع عىل ميثاق 
األمم املتحدة يف يونيو/حزيران السابق يف سان 
فرانسيسكو، لكنه مل يدخل حيز التنفيذ إال بعد 
التصديق عليه من قبل القوى "الخمس الكربى" 

وأغلبية الدول املوقعة.

البدء
مل يكن ميكن أن يأيت إنشاء املنظمة يف وقت 
أفضل. فمع خراب أوروبا، كان الجوع ميثل 

تهديًدا حقيقيًا للكثريين. وخالل االجتامع 
املنعقد يف 16 أكتوبر/ترشين األول 1945، تم 

انتخاب أول مدير عام ملنظمة األغذية والزراعة 
وهو جون بويد أور )من اململكة املتحدة التي 

تشمل بريطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية(.

وكانت منظمة األغذية والزراعة ال تزال بحاجة 
إىل أن تثبت للحكومات أن الفقر هو السبب 
الرئييس للجوع وسوء التغذية. ولتحقيق هذه 

الغاية، عقدت املنظمة االجتامع الخاص بشأن 
املشكالت الغذائية العاجلة يف مايو/أيار 1946. 
ومل يتناول االجتامع أزمة الغذاء العاجلة فحسب، 
بل أعد أيضاً مجموعة من املقرتحات للتعامل مع 

القضايا القدمية املتعلقة بإنتاج األغذية. وكان إجراء 
التعدادات العاملية بانتظام، والتعامل مع مكافحة 

اآلفات النباتية واالستجابة لحاالت الطوارئ إىل 
جانب اإلغاثة الغذائية من بني القضايا الرئيسية 

التي تم تناولها. وكانت قضية تحسني خصوبة الرتبة 
من أكرث القضايا التي جرت مناقشاتها.

وجاءت لحظة مهمة أخرى يف عام 1949، 
عندما حصل جون بويد أور عىل جائزة نوبل 

للسالم، وهي تكريم مناسب لعمل مدى الحياة.

1945 كندا، 
السري جون بويد أور، خبري التغذية الشهري، يبث يف مؤمتر 

كيبيك ملنظمة األغذية والزراعة، حيث تم انتخابه باإلجامع 
أول مدير عام للمنظمة، أكتوبر/ترشين األول 1945.

©NATIONAL FILM BOARD

الجدول الزمني
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خالل الخمسينات من القرن العرشين

جرد وامليض قدًما
الجوع: مكافحة  يف  مختلًفا  نهًجا  املنظمة  اتخذت   لقد 

لزيادة  أيًضا  ولكن  للتوزيع،  رضوريًا  ليس  إنه 
الزراعة. يف  االستثامرات 

الوضع ما بعد الحرب

احتاج بعد  الثانية،  العاملية  الحرب 
استعادة  إىل  البلدان  العديد من 

األمم  كانت  تربتها.  خصوبة 
املحلية.  املحاصيل  إنتاج  زيادة  حريصة عىل 
عالية،  إنتاجية  الحفاظ عىل  املزارعون  أراد 

الزراعي.  املواتية لإلنتاج  خاصة يف ظل األسعار 
هذا أدى إىل زيادة الطلب عىل األسمدة يف 

زيادة  الحكومات  العامل. واجهت  أنحاء  جميع 
يف الطلب عىل الغذاء وتحتاج إىل فهم أين 
أن  إذا كان عليها  الزراعية  تقف صناعاتها 

اإلجاميل. الزراعي  إنتاجها  تحسن 
املنظمة  قيام  يف  السبب  هو  وهذا 
يف  للزراعة  العاملي  التعداد  بتنسيق 

املعلومات  بدأ يف جمع  والذي   ،1950 عام 
شاملة  وقدم صورة  دولة   81 من  اإلحصائية 

لقد  الوقت.  ذلك  يف  وهيكله  الزراعي  لإلنتاج 
إحصاء  أي  من  بكثري  تطوًرا  أكرث  كان مسعى 
أزمة  انتهاء  من  الرغم  الحرب. عىل  قبل  ما 

من  األربعينيات  أواخر  يف  الحرب  بعد  الغذاء 
يعني تضاؤل  أن هذا مل يكن  إال  املايض،  القرن 

واألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  اهتامم 
مع  التعامل  يف  املنظامت  من  وغريها  املتحدة 

أغسطس/آب  يف  الغذائية.  الطوارئ  حاالت 
واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  أوىص   ،1951

املنظمة  تبقي  بأن  املتحدة  لألمم  التابع 
وأن  املستمرة  املراقبة  تحت  العاملي  الوضع 

لحاالت  »معلقة  حاالت  أي  عن  تقريًرا  تقدم 
وهذا  املجاعة«.  أو  األغذية  يف  الحاد  النقص 
تحقيقات  تجري  أن  ميكن  املنظمة  أن  يعني 

الحكومات  مع  اجتامعات  وعقد  فورية 
عملية«.  األكرث  العمل  خطوط  »الستنباط 

دراسة جدوى  البدء يف  إىل  املنظمة  دفعت 
حاالت  يف  الستخدامه  غذايئ  احتياطي  إنشاء 
الناجمة  املجاعة  أو  األغذية  يف  الحاد  النقص 

تفيش  أو  الطبيعية  الكوارث  أو  الحرب  عن 
الصحراوي. الجراد  مثل  اآلفات 

إمكانية  كانت  الجديد،  العقد  هذا  يف 
يف  آخذة  الوقت  نفس  يف  مشكلتني  حل 

لتخفيف  الفوائض  استخدام  الظهور: 
وتوفري  الزراعية،  األسعار  عىل  الضغط 

يعانون  الذين  للسكان  الغذاء  من  املزيد 
املجاعة  خطر  أن  حني  يف  التغذية.  سوء  من 

واسع  يزال  ال  اآلفات  وتفيش  والكوارث 
يف  تتزايد  الغذائية  الفوائض  فإن  االنتشار، 

ملحة  حاجة  هناك  كانت  املتقدمة.  البلدان 
مع  املحتاجة  البلدان  لتلك  الفوائض  لتعبئة 

اآلليات  من  االستفادة  من  املزارعني  متكني 
قادرة  منتجاتهم  أسعار  تظل  أن  لضامن 
مشكالت  لجنة  ابتكرت  املنافسة.  عىل 
والزراعة  األغذية  منظمة  يف  السلع 
والخطوط  الفائض  يف  الترصف  مبادئ 

املنظمة  مجلس  اعتمدها  وقد  التوجيهية. 
مدونة  مبثابة  هذه  وكانت   ،1954 عام  يف 

مصالح  حامية  مع  الدويل،  السلوك  لقواعد 
وقد  املحليني.  واملنتجني  التجاريني  املصدرين 

برامج  قبل  من  الحني  ذلك  منذ  استخدمت 
مبادرات  لرصد  فعال  كرمز  الغذائية  املعونة 

الزراعية. والسلع  الغذائية  املساعدات 

منزل جديد ومهمة موسعة
يف عام 1951، نقلت املنظمة مقرها الرئييس 

من واشنطن العاصمة إىل مقرها الحايل يف روما، 
إيطاليا. سافر املوظفون وأرسهم وممتلكاتهم 

عن طريق السفن عرب املحيط األطليس والبحر 
األبيض املتوسط.

يف السنوات العرش األوىل من وجودها، 
القضايا  ملعالجة  الحكومات  مع  املنظمة  عملت 

التغذية يف  الجوع وسوء  املتمثلة يف  امللحة 
الثاين، بدأت  العقد  العامل. خالل  أنحاء  جميع 
األجل يف  الطويلة  القضايا  معالجة  املنظمة يف 

الجوع. مكافحة 
يعني  ال  العامل  يف  الجوع  من  الحد  إن 
ينطوي  إنه  بل  للناس،  الغذاء  جلب  فقط 
يف  االستثامرات  يف  عامة  زيادة  عىل  أيًضا 

والوصول  املزارعني  معرفة  ويف  الزراعة 
يف  املزارعون  احتاج  التكنولوجيا.  إىل 

الفنية  املساعدة  إىل  العامل  أنحاء  جميع 
وهذا  إنتاجهم.  لتحسني  واملشورة  والدعم 

التطورات  أهم  أحد  أن  يف  السبب  هو 
الرتكيز  زيادة  يف  يتمثل  املنظمة  عمل  يف 
عىل  الحصول  يف  املزارعني  مساعدة  عىل 

أكتوبر/ترشين   14 يف  والدعم.  املساعدة 
الخاص  الصندوق  أنشئ   ،1958 األول 

الفنية  املساعدة  نطاق  لتوسيع  للمنظمة 
األساسية. املجاالت  بعض  يف  املتحدة  لألمم 

من  العديد  بتنفيذ  املنظمة  تكليف  تم 
إدارة  اعتمدها مجلس  التي  املرشوعات 

الصندوق الخاص. مل يكن ذلك مفاجأة، ووضع 
مساعدة  وكالة  لتصبح  الطريق  عىل  املنظمة 

كربى. عاملية  تقنية 
عىل  يركز  للمنظمة  الخاص  الصندوق  كان 

املوارد  تقييم  ذلك  يف  مبا  الكبرية،  املشاريع 
مثل  الصناعات  مختلف  يف  وتطويرها  البرشية 
والغابات  املنزلية  والزراعة  اليدوية  الصناعات 
والصحة  واإلسكان  والبناء  واالتصاالت  والنقل 
تنفيذ  تم  العامة.  واإلدارة  واإلحصاء  والتعليم 
والبحث  الرأي  استطالعات  شكل  يف  املساعدة، 
املشاريع  مع  التوضيحية  والعروض  والتدريب، 

والخرباء  املوظفني  توفري  خالل  من  الرائدة، 
عن  وكذلك  والخدمات،  واللوازم  واملعدات 

املبادرات  ومتويل  معاهد  إنشاء  طريق 
الدراسية. املنح  مثل  األخرى،  املناسبة 

 زراعة األرايض الخصبة لزيادة 
إنتاج املحاصيل

يف هذه الفرتة، كان تحسني اإلنتاج الزراعي 
اإلجاميل، من خالل الدعوة إىل البذور 

املشهد  الجودة، ورسم خريطة  عالية  واألسمدة 
العاملي للرتبة، مساهامت ذات أولوية يف 

أجل  الجوع. من  للحد من  الشاملة  االسرتاتيجية 
الجودة  البذور عالية  استخدام  الضغط من أجل 

حملة  املنظمة  أطلقت  املحّسنة،  األصناف  من 
عاملية للبذور يف عام 1957، والتي توجت 

العاملي للبذور يف عام 1961. بالعام 

حامية النباتات من اآلفات
اآلثار  من  العامل  أنحاء  الناس يف جميع  عاىن 

األمراض  ذلك  يف  مبا  النباتية،  لآلفات  املدمرة 
العرص  يف  السنني.  الضارة، آلالف  واألعشاب 

الصعيد  عىل  الناس  حركة  تنامي  مع  الحديث، 
األكرث  والحدود  التجارة  وزيادة  الدويل، 

االنتشار  من  النباتات  آفات  متكنت  انفتاًحا، 
معايري  تتم صياغة  مل  ذلك،  ومع  أكرب.  برسعة 

انتشار  ملنع  األخرية  اآلونة  يف  إال  قانونية 
يف  النباتية.  املوارد  وحامية  النباتية  اآلفات 

املجتمع  بدأ  املايض،  القرن  من  الخمسينيات 
القضية. معالجة  أوالً  الدويل 

أوالً، يف عام 1951، اعتمدت املنظمة 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ملعالجة هذه 

الدولية  التدخالت  ومواكبة  املتغرية  الظروف 
يتعلق  فيام  املنظمة  تقودها  التي  الناجحة 

النباتية. واملنتجات  بالنباتات 

 الرثوة الحيوانية – مكافحة 
طاعون املاشية

ملساعدة البلدان النامية عىل زيادة إنتاجها 
من املحاصيل واملاشية، بدأت املنظمة يف 

منظمة األغذية والزراعة يف سبعة عقود 
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1951 إيطاليا، 
استضافة حكومة إيطاليا احتفالية نقل مقر املنظمة إىل روما. يف 
ربيع عام 1951، أبحر موظفو املنظمة وعائالتهم إىل إيطاليا، كام 

تم شحن اللوازم املكتبية.
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إيالء اهتامم خاص لطرق القضاء عىل األمراض 
التي تصيب حيوانات املزرعة. كان الطاعون 

البقري من األمراض الفريوسية شديدة العدوى 
التي أثرت عىل املاشية والجاموس وغريها من 

الحيوانات املشقوقة بالحوافر، مع معدالت 
الوفاة خالل تفيش املرض تقرتب من 100 يف 
املئة. يف عام 1947، كان أول مرشوع رئييس 

للقضاء عىل األمراض يف املنظمة هو حملة ضد 
الطاعون البقري يف الصني. املرشوع الذي متوله 

إدارة األمم املتحدة لإلغاثة والتأهيل، أثبت 
نجاحه وتم متديده فيام بعد إىل بلدان آسيوية 

أخرى. بحلول أواخر الخمسينيات من القرن 
املايض، كانت معظم بلدان آسيا قد قضت عىل 
مرض الطاعون البقري. أخريًا، يف عام 2011، ويف 
انتصار تاريخي للعلوم البيطرية، أعلنت منظمة 

األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة 
الحيوان أنه بفضل الجهود التعاونية الدولية 

املستمرة منذ عقود، تم القضاء عىل الطاعون 
البقري بنجاح يف الربية.

معايري السلع الغذائية
بشكل  الغذائية  السلع  معايري  العمل عىل  بدأ 

جدي يف أوائل الخمسينيات. يف االجتامع األول 
األغذية  منظمة  بني  املشرتكة  الخرباء  للجنة 
املعنية  العاملية  الصحة  ومنظمة  والزراعة 

الدوليني  والتغذية  التجارة  خرباء  ذكر  بالتغذية، 
البلدان غالبًا  أن: »لوائح األغذية يف مختلف 

يختلف  ما  غالبًا  ومتناقضة.  متعارضة  تكون  ما 
ومعايري  والتسمية  الحفظ  يحكم  الذي  الترشيع 

الغذاء املقبولة عىل نطاق واسع من بلد إىل 
تقديم ترشيعات جديدة  يتم  ما  غالبًا  آخر. 
يتم أخذ  العلمية، وقد  املعرفة  ال تستند إىل 
االعتبار عند  الغذائية يف  املبادئ  القليل من 

اللوائح.« وضع 

الجدول الزمني

1952. المسح العالمي الثاني لألغذية
يجد هذا االستطالع أن متوسط السعرات الحرارية لكل شخص قد 

انخفض إلى ما قبل مستويات ما قبل الحرب، ومما يبعث على القلق، 
اتسعت الفجوة بين الدول ذات التغذية األفضل واألكثر سوًءا.

1957. الحملة العالمية للبذور
أطلقت المنظمة الحملة العالمية للبذور 

التي شملت 79 دولة، والتي ستتوج في العام 
العالمي للبذور في عام 1961.

 Binay 1956. تم انتخاب
Ranjan Sen )الهند( مديًرا 

عاًما رابًعا للمنظمة.

1951. المقر الرئيسي 
ينتقل إلى روما

يقرر األعضاء نقل مقر 
المنظمة إلى روما.

.1952
إطالق برنامج الجراد 
الصحراوي.

1954. تم تعيين فيليب 
كاردون )الواليات المتحدة 

األمريكية( في منصب 
المدير العام الثالث 

لمنظمة األغذية والزراعة.

1950. التعداد 
العالمي األول 

للزراعة الذي أجري 
منذ الحرب العالمية 

الثانية. شمل 81 
دولة.
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خالل الستينات من القرن العرشين

من الخرائط إىل قواعد البيانات
واليونسكو  والزراعة  األغذية  منظمة  جهود  تضافرت 

الحقبة  هذه  متيزت  كام  العامل.  يف  الرتبة  خريطة  إلنتاج 
الغذايئ. الدستور  مبولد  أيًضا 

إطالق حملة القضاء عىل الجوع

مرور السنوات، مل يبدو أنه تم مع 
الغذاء يف  التغلب عىل مشاكل 

اكتظاظًا  األجزاء األكرث فقًرا واألكرث 
العامل. وازداد االقتناع بأنه من  بالسكان يف 
بنجاح، يتعني عىل  الجوع  القضاء عىل  أجل 

واملواطنني  الحكومية  غري  واملنظامت  الحكومات 
بذل جهد شامل. العاديني 

ويف 16 مارس/آذار 1955، سافرت إليانور 
إىل مقر منظمة  روزفلت وفرانك ماكدوغال 

املتحدة  األمم  برنامج  لتعبئة  والزراعة  األغذية 
وبعد  الجوع.  القضاء عىل  حملة  لتدشني 

املنظمة  أطلقت  املفاوضات،  من  خمس سنوات 
الحملة رسميًا يف عام 1960. وكان هدفها 

الطموح هو القضاء عىل الجوع يف العامل إىل 
أن: »استمرار  الحكومات عىل  األبد. واتفقت 

التغذية أمر غري مقبول من  الجوع وسوء 
مع  ويتعارض  واالجتامعية،  األخالقية  الناحية 
التي  كرامة البرش ومبدأ املساواة يف الفرص 

االجتامعي  للسالم  تهديًدا  ويشكل  يستحقونها، 
والدويل«. وكان الغرض من الحملة ذا شقني: 

)1( زيادة الوعي يف جميع أنحاء العامل مبشاكل 
تؤثرات عىل  اللتني  التغذية،  الجوع وسوء 

أكرث من نصف سكان العامل،  )2( تعزيز مناخ 
الصعيدين  الحلول عىل  تنظيم  فيه  للرأي ميكن 

والدويل. الوطني 

تخطيط موارد الرتبة يف العامل
عالية  البذور واألسمدة  استخدام  كان  لقد 

للحد  الشاملة  االسرتاتيجية  من  الجودة جزء 
بالرتبة  الجيدة  املعرفة  الفقر. كام أن  من 

بالنسبة  اسرتاتيجية  تعترب  وتوزيعها  وخصائصها 
تفاعل  كيفية  أكرث دقة وفائدة حول  لتوقعات 
الرتبة مع مبادرات إنتاج محددة. ومع ذلك، 

الخمسينات، كانت حالة رسم خرائط  أواخر  يف 
الرتبة يف العامل فوضوية يف أحسن األحوال وغري 

موجودة يف أسوأ األحوال.
ويف عام 1960، أوىص االتحاد الدويل 

السابع بنرش خرائط  الرتبة يف مؤمتره  لعلوم 
الكبرية. وكنوع من  واملناطق  للقارات  الرتبة 

والزراعة  األغذية  منظمة  املتابعة، رشعت 
واليونسكو يف عام 1961 يف إعداد خريطة 

الرتبة يف العامل )مقياس 000 000 1:5(. 
عاًما الستكامله،   17 الطموح  واستغرق املرشوع 

الرتبة  العاملي بني علامء  التعاون  وكان مثرة 
الذين ال حرص لهم. وكان الغرض من الخريطة 

الرتبة  تفاعل  املزارعني من فهم كيفية  هو متكني 
أفضل  وإنتاج  املختلفة  الزراعة  أساليب  مع 

الخريطة حتى وقت قريب هي  الغالت. وظلت 
الرتبة. ملوارد  الوحيدة  العاملية  العامة  النظرة 

ظهور الدستور الغذايئ
للوائح  املتعارضة  الطبيعة  أن  لوحظ  عندما 

توزيع  عىل  وتؤثر  التجارة  تعيق  الغذاء 
لجنة  اقرتحت  الغذائية،  القيمة  ذات  األغذية 
والزراعة  األغذية  منظمة  بني  املشرتكة  الخرباء 

بالتغذية  املعنية  العاملية  الصحة  ومنظمة 
ومنظمة  والزراعة  األغذية  ملنظمة  ينبغي  أنه 

عن  املشاكل  هذه  دراسة  العاملية  الصحة 
الغذايئ  الدستور  هيئة  وأصبحت  كثب. 
املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة 

عام  أُنشئت  التي  العاملية،  الصحة  ومنظمة 

التعاونية  املرشوعات  أكرث  من  واحدة   ،1961
لألمم  تابعتني  وكالتني  بني  وأنجحها  شهرة 

باملواصفات  املعنية  عملها  ومراكز  املتحدة 
لألغذية. الدولية 

إنشاء برنامج األغذية العاملي
أجراها  التي  الدراسات  من  العديد  أظهرت 

والزراعة  األغذية  منظمة  يف  مستقلون  خرباء 
يف  العامل  أنحاء  مختلف  يف  املجاعة  حول 

الفوائض  أن  املايض  القرن  من  الخمسينات 
الغذائية.  املعونة  وكذلك  مستمرة  زالت  ما 

املهم وضع  كان من  املرحلة،  ويف هذه 
من  الغذائية  املعونة  لتوفري  عميل  »مخطط 

أعلن  كام  املتحدة«،  األمم  منظومة  خالل 
أيزنهاور  األمريكية  املتحدة  الواليات  رئيس 
تعريف  هو  املطلوب  وكان  املتحدة.  لألمم 

املتحدة. ويف  األمم  منظومة  لألدوار يف  واضح 
منظمة  تبنت   ،1961 األول  ديسمرب/كانون 
لألمم  العامة  والجمعية  والزراعة  األغذية 

برنامج  تؤسس  موازية  قرارات  املتحدة 
اإلغاثة  لتوصيل  أممية  كوكالة  العاملي  األغذية 

املتأثرة. املناطق  إىل  الطارئة  الغذائية 
وتم التخطيط لهذه املبادرة كربنامج 

تجريبي مدته ثالث سنوات ومن املقرر أال 
يبدأ تشغيله حتى يناير/كانون الثاين 1963. 

ويف الواقع، بدأ الربنامج قبل عدة أشهر، حيث 
تعرضت إيران )جمهورية - اإلسالمية( ألحد 

الزالزل، واجتاح تايالند إعصار، وعاد إىل الجزائر 
املستقلة حديثًا خمسة ماليني الجئ. وكانت 

هناك حاجة ماسة للمساعدة الغذائية، وتلقى 
برنامج األغذية العاملي والية بتوفريها.

تعزيز اإلنتاج الزراعي
بني  كبري  حد  إىل  امليكنة  تجاه  املواقف  تغريت 

الستينات،  ومنتصف  الخمسينات  منتصف 
»الثورة  ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل 

1966، أكد  الخرضاء« يف آسيا. ويف عام 

بني  املشرتك  األرايض  العاملي إلصالح  املؤمتر 
عىل  والزراعة  األغذية  ومنظمة  املتحدة  األمم 

الزراعة.  يف  متكامل  نهج  اتباع  إىل  الحاجة 
من  األول  والنصف  الخمسينات  وخالل 

اإلنتاج  منا  العرشين،  القرن  من  الستينيات 
بأكرث  زاد  حيث  مطرد،  بشكل  العاملي  الغذايئ 

الجمود  املائة. ومع ذلك كان  50 يف  من 
الفرتة  هذه  يف  االقتصادية  واألزمات  السيايس 

احتواء  مهمة  تواجه  املنظمة  أن  يعني 
عملها  مواصلة  مع  املجاعة  عن  الناتج  التهديد 

األمن  لزيادة  اسرتاتيجيتها  وتنفيذ  البحثي 
الطويل. املدى  عىل  الغذاء  وإنتاج  الغذايئ 

ويف عام 1961، وحيث أن األداء الزراعي 
إىل  بحاجة  كان  املحاصيل  مدخالت  لجميع 

أكرث  األسمدة حققت  أن  تحسني، وحيث 
األغذية  منظمة  أطلقت  املشجعة،  النتائج 
إنتاج  لتحسني  التسميد  برنامج  والزراعة 

األسمدة.  استخدام  زيادة  من خالل  املحاصيل 
جميع  ليشمل  نطاقه  الربنامج  وسع  ما  ورسعان 
تحسني  مثل  للمحاصيل  الفعال  اإلنتاج  جوانب 

الحشائش  ومكافحة  األرايض  وإدارة  األنواع 
ومن  أكرب.  بكفاءة  النباتات  وكذلك حامية 

األسمدة قد  استخدام  أن يكون إجاميل  املقدر 
الستينات. املائة سنويًا خالل  14 يف  بنسبة  زاد 

وبحلول عام 1968، كان املنشور السنوي 
الرئييس للمنظمة، حالة األغذية والزراعة، 

يبحث يف زيادة املحاصيل الزراعية من خالل 
»التحسينات التكنولوجية« كوسيلة لتحرير 

األرايض إلطعام الناس.

املاشية - مكافحة األمراض
بعد نجاحها يف مكافحة الطاعون البقري، بدأت 

منظمة األغذية والزراعة يف معالجة أمراض 
املاشية األخرى، ومن بينها مرض الحمى القالعية 

الذي تم إبقائه عند مستويات منخفضة. وكان 
عدد من الدول األوروبية قد أصبح خاليًا من 

املرض لعدة سنوات.

منظمة األغذية والزراعة يف سبعة عقود 
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1960 إيطاليا، 
حفل افتتاح حملة القضاء عىل الجوع، يف مقر املنظمة يف روما.
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وخالل هذه الفرتة، تصدرت منظمة األغذية 
والزراعة أيًضا مكافحة حمى الخنازير األفريقية، 

التي أصابت إسبانيا والربتغال يف الستينات 
ونصف الكرة الغريب عموًما يف السبعينات. 

وتظل هذه املعركة مستمرة.

 نظم املعلومات لدى منظمة 
األغذية والزراعة

ينص الدستور عىل أن إحدى وظائف نظم 
املعلومات هي »جمع وتحليل وتفسري ونرش 

املعلومات املتعلقة بالتغذية واألغذية والزراعة«.
ومع ذلك، كان لدى منظمة األغذية 
والزراعة يف عام 1963 أربع آالت تثقيب، 

وآلتني للتحقق، وآلة تجميع واثنني من آالت 
الجدولة. ومنذ ذلك الحني، عملت املنظمة عىل 

إنشاء واحد من أكرث نظم املعلومات تطوًرا 
يف األمم املتحدة، وهو نظام ميكن للحكومات 

الوصول إليه ملساعدتها يف وضع جداول أعاملها 
الوطنية يف مجال الزراعة. ويف عام 1963، 

أطلقت املنظمة أيًضا قاعدة بيانات إحصائية 
شاملة تغطي املعلومات الزراعية يف العامل. 

وأدى التقدم يف تكنولوجيا املعلومات إىل متكني 
املنظمة من إنشاء نظم معلومات وقواعد 

بيانات وبنوك بيانات لالستجابة لالحتياجات 
املختلفة ألعضائها. ويف الواقع، تكمن هذه النظم 

يف صلب عمل املنظمة.

الجدول الزمني

1963. تأسيس برنامج األغذية العالمي
تبنت منظمة األغذية والزراعة والجمعية العامة لألمم المتحدة قرارات موازية أنشأت بموجبها برنامج األغذية العالمي 

لتقديم معونات غذائية عاجلة في الوقت الحقيقي للمناطق المتأثرة.

1961. خريطة التربة في العالم
تتعاون منظمة األغذية والزراعة واليونسكو 

إلنتاج خريطة التربة في العالم. وتستند 
الخريطة إلى معلومات من 10 آالف 

خريطة موجودة.

1963. المسح الغذائي العالمي الثالث
تبين من خالل المسح الغذائي العالمي الثالث، الذي 

يغطي اآلن حوالي 95 في المائة من السكان، أن 15-10 
في المائة من سكان األرض يعانون من نقص التغذية 
وأن ما يقرب من نصف السكان يعانون من الجوع أو 

سوء التغذية أو كليهما.

1966. المؤتمر العالمي إلصالح األراضي
يؤكد المؤتمر الذي عقدته منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية 

على الحاجة إلى نهج متكامل إلصالح األراضي من أجل تعزيز التقدم 
االقتصادي واالجتماعي. وتم تجميع األفكار حول إصالح األراضي من جميع 
أنحاء العالم في المؤتمر، مما يمهد الطريق إلجماع أكبر على اإلجراء الذي 

سيتم اتخاذه في السنوات المقبلة.

 .1960
إطالق 
حملة 

القضاء 
على الجوع 

بهدف حشد 
الدعم غير 
الحكومي.

1964. البرنامج التعاوني 
المشترك بين منظمة 

األغذية والزراعة والبنك 
الدولي يعزز االستثمار في 
الزراعة في العالم النامي.

1965. تم تعيين 
فريق من الخبراء 

لتقييم الطرق الممكنة 
لحماية الموارد الوراثية 

النباتية.

1967. انتخاب أديك 
هندريك بورما )هولندا( 

كمدير عام خامس 
لمنظمة األغذية والزراعة.

1963. الدستور الغذائي
أنشئ الدستور الغذائي 1963 من قبل منظمة 
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، 
وعملت هيئة الدستور الغذائي بكامل طاقتها 
لوضع مواصفات األغذية الدولية.
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خالل السبعينات من القرن العرشين

أزمة النفط، أزمة الغذاء
األغذية  منظمة  العقد  هذا  يف  االقتصادية  األزمة  دفعت 
يف  العمل  إىل  األخرى  واملنظامت  والحكومات  والزراعة 

الجوع. عىل  للقضاء  رشاكة 

حامية املوارد الطبيعية

الخمسينات خالل  من  الفرتة 
السبعينات  أوائل  إىل 

العرشين، كان  القرن  من 
الحبوب يف  احتياطيات ضخمة من  وجود 

البديهيات يف جميع  من  يعترب  الشاملية  أمريكا 
أنحاء العامل. ويف عام 1972، انخفض اإلنتاج 
الحبوب ألول مرة منذ عقدين.  العاملي من 

الفوائض  الواردات واختفت  الطلب عىل  وزاد 
تقريبًا. وباإلضافة إىل هذه  بني عشية وضحاها 

القضايا  من  هناك سلسلة  كانت  املعادلة، 
البيئية ترتاوح بني تلوث األرايض واملياه والهواء 

العامل من املوارد  التدمري املستمر لرتاث  إىل 
عاملية. بأزمة  تهدد  النباتية  الوراثية 

ويف منتصف عام 1972، استعرض مؤمتر 
األمم املتحدة املعني بالبيئة البرشية يف ستوكهومل 

الحالة العاملية. وطُلب من منظمة األغذية 
والزراعة العمل من أجل الحفاظ عىل املوارد 

الزراعية وموارد الغابات ومصايد األسامك وغريها 
من املوارد الطبيعية وتعزيز عملها الجاري. وكان 

من بني القضايا التي برزت يف املؤمتر قضية اإلقرار 
بأن التخفيف من حدة الفقر يساعد يف حامية 

البيئة. وذكرت أنديرا غاندي، رئيسة وزراء الهند، 
هذه العالقة يف خطابها يف املؤمتر، حيث قالت: 

»ال نرغب يف إفقار البيئة أكرث من ذلك، ومع ذلك 
ال ميكننا أن ننىس للحظة واحدة الفقر املدقع 

ألعداد كبرية من الناس. أليس الفقر والعوز هام 
أكرب أسباب التلوث؟«

وبدأت املنظمة عىل الفور العمل بعد مؤمتر 
ستوكهومل إلنشاء إطار لربنامجها بشأن املوارد 
الطبيعية والبيئة البرشية. وكان لهذا الربنامج 

مكونان رئيسيان: األول، تقييم حالة املوارد 
الطبيعية؛ ثانيًا، إدارتها.

النفط والغذاء
العامل ينئ وسط أزمة  1973، كان  يف عام 

إىل  النفط  أسعار  ارتفاع  وأدى  الغذاء. 
واملزارع،  للمصانع  العاملي  اإلنتاج  انخفاض 
مام زاد من تفاقم األمور. كام زادت أزمة 

التضخمية،  الضغوط  من  حاد  بشكل  النفط 
بالفعل  تكافح  الحكومات  كانت  والتي 

املتحدة  باألمم  ذلك  وأدى  عليها.  للسيطرة 
 1974 لعام  العاملي  الغذاء  مؤمتر  عقد  إىل 
كيفية  عاجلتني:  حاجتني  ملعالجة  روما  يف 

يتم  بينام  الغذائية  الطوارئ  لحاالت  االستجابة 
بني  الفجوة  لتضييق  الكافية  اإلمدادات  ضامن 

النامية. والبلدان  املتقدمة  البلدان 
وأكد هرني كيسنجر، وزير خارجية 

الرئيسية  كلمته  يف  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
العاملي،  التي دعا فيها إىل مزيد من االستثامر 

عىل التزام بالده بالتأكد من »أال يذهب أي 
طفل إىل الفراش جائًعا خالل عرش سنوات«. 
املتمثلة  العاملية  املشكلة  الحكومات  ودرست 
باعتامد  األغذية واستهالكها، وأوصت  إنتاج  يف 
العاملي، يعلن  الغذايئ  تعهد دويل بشأن األمن 

رسميًا أنه: »لكل رجل وامرأة وطفل الحق غري 
الجوع وسوء  التحرر من  القابل للترصف يف 

ويحافظوا عىل  كامل  بشكل  ينموا  ليك  التغذية 
والعقلية.« البدنية  قدراتهم 

ومن بني نتائج مؤمتر الغذاء العاملي إنشاء 
لجنة األمن الغذايئ العاملي التابعة ملنظمة 

األغذية والزراعة. وستقوم هذه اللجنة مبراجعة 

ومتابعة سياسات األمن الغذايئ العاملية وإنتاج 
الغذاء والتغذية والوصول إىل الغذاء.

أنحاء  املتدهور يف جميع  الوضع  ويف ضوء 
يف  والزراعة  األغذية  منظمة  قدمت  العامل، 

وإىل  نقاط.  من خمس  عمل  الفرتة خطة  نفس 
املتحدة  األمم  وبرنامج  الدويل  البنك  جانب 

والزراعة  األغذية  منظمة  وضعت  اإلمنايئ، 
الغذائية  للمعونات  األطراف  متعددة  خطط 

اعتامد  وضامن  الغذايئ  األمن  لتعزيز  واإلنتاج 
الوطنية  اإلمداد  لسياسات  الدول  فرادى 

أن  ميكن  وال  محددة.  ملعايري  وفًقا  املصممة 
بالنسبة  أفضل  وقت  يف  التدابري  هذه  تأيت 

البلدان  مثل  إليها  احتياًجا  األكرث  للمناطق 
الساحل. منطقة  بأزمة  املتأثرة 

وبعد مرور ثالثني عاًما عىل نهاية 
األرض  أصبح كوكب  الثانية،  العاملية  الحرب 

السياسية.  الناحية  من  متاًما  مختلًفا  مكانًا 
وميرس،  تنسيق  كجهة  املنظمة  عمل  ومع 

الحكومية  غري  واملنظامت  الحكومات  قطعت 
املانحة خطوات كبرية يف مجال  واملنظامت 
التعاون واألمن الغذايئ. ومع ذلك، أصبح 

العاملي  العمل  أن  الواضح بشكل متزايد  من 
للتهديد  التصدي  أجل  املتضافر رضوري من 

أزمة  بعد  وهكذا،  للمجاعة.  الحقيقي 
اإلغاثة يف  أصبح مكتب عمليات  الساحل، 

اإلغاثة  عمليات  مكتب  هو  الساحل  منطقة 
أشكال  امتداد عاملي يغطي جميع  الخاصة، مع 

الزراعية. الصناعة  يف  الطارئة  املساعدات 

االستفادة من البحث الزراعي
بالفعل  الباحثون  الحظ  الستينيات،  يف 

البيولوجي  التنوع  يف  للقلق  مثريًا  انخفاًضا 
العوامل،  من  متنوعة  مجموعة  بسبب 

وبعض  البيئي  والتلوث  األمراض  أقلها  ليس 
التنوع  حامية  أن  وتبني  الزراعية.  املامرسات 

النظام  إنتاجية  لتعزيز  حاسم  أمر  البيولوجي 
التخطيط  الجيدة  البحوث  وأن  اإليكولوجي 

أن  ميكن  صونه  بشأن  صحيًحا  تنفيًذا  واملنفذة 
كبرية. أرباًحا  تحقق 

ويف عام 1965، اجتمع فريق من الخرباء 
لدراسة سبل حامية املوارد الوراثية النباتية 

املهددة باالنقراض. ويف ذلك الوقت، شاركت 
منظمة األغذية والزراعة يف أكرث من 615 مرشوًعا 

يساعد البحث عىل املستوى الوطني يف مختلف 
املجاالت، بدًءا من تنمية املحاصيل ومروًرا بالري 

ووصواًل إىل أمراض املاشية. وتعاونت منظمة 
األغذية والزراعة مع أربعة مراكز بحثية مختلفة 

يف أوروبا وتبادلوا نتائجهم.
ويف عام 1971، تم إنشاء الجامعة 

االستشارية للبحوث الزراعية الدولية لدمج هذه 
املراكز البحثية وتسخري نقاط قوتها. وتم تأسيس 

الجامعة برعاية منظمة األغذية والزراعة وبرنامج 
األمم املتحدة اإلمنايئ والبنك الدويل كجمعية غري 

رسمية تضم 44 حكومة ووكالة مانحة إلجراء 
برامج بحثية مستقرة وطويلة األجل تتجاوز قدرة 
البلدان الفردية. ووفر البنك الدويل أمانتها، بينام 

وفرت منظمة األغذية والزراعة أمانة لجنتها 
االستشارية التقنية.

 االعرتاف بأهمية الرثوة 
الحيوانية والغابات

بشكل  الستينات  يف  السياسات  ركز صانعو 
تنمية  املحاصيل عىل حساب  إنتاج  أسايس عىل 

الحيوانية. وبعد مرور عرش سنوات،  الرثوة 
املنتجات  الطلب عىل  وارتفع  الدخول  ارتفعت 

متوسط  ارتفع  كام  كبري.  بشكل  الحيوانية 
استهالك الربوتني الحيواين، مبا يف ذلك األسامك، 
النامية. وحولت  البلدان  املائة يف  20 يف  بنسبة 

احتواء  إىل  انتباهها  والزراعة  األغذية  منظمة 
التي من  التقانات  األمراض والوقاية منها وإىل 

شأنها زيادة اإلنتاج. وتحقق ذلك من خالل 
واألعالف. املاشية  تربية  تحسني 

ويف عام 1978، كان للمؤمتر العاملي الثامن 
للغابات، الذي ُعقد يف جاكرتا بإندونيسيا تحت 

منظمة األغذية والزراعة يف سبعة عقود 
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شعار »الغابات لفائدة الناس«، تأثري عميق عىل 
املواقف تجاه تنمية الغابات وعمل املنظمة يف 

هذا القطاع.

االتحاد يف مواجهة الجوع
يف عام 1976، أسست منظمة األغذية والزراعة 
أكرب  قدر  توفري  بهدف  التقني  للتعاون  برنامجها 
الطارئة. ويف  من املرونة يف االستجابة للحاالت 

عام 1977، أجرت منظمة األغذية والزراعة 
الجوع  الرابع عن حالة  العاملي  الغذايئ  مسحها 
العامة  الصورة  العامل. وكانت  التغذية يف  وسوء 

قامتة، حيث أن 10-15 يف املائة من سكان 
العامل يعانون من سوء التغذية و50 يف املائة 

التغذية أو كليهام.  الجوع أو سوء  يعانون من 

الفقر  ومع ذلك، وعىل الرغم من تصاعد 
النامية  البلدان  قاومت  التغذية،  وسوء  والجوع 
مع قدرة عىل الصمود وبدأت يف النظر يف فكرة 

الجامعي. الذايت  االكتفاء 
وبالنظر إىل مشاركة البلدان النامية يف 

ظروف اجتامعية واقتصادية مامثلة، رأت األمم 
املتحدة أن اتباع نهج مامثل إليجاد حلول 

للمشكالت املتعلقة باألغذية ميكن أن يؤدي إىل 
نتائج إيجابية يف هذه البلدان. وتبني أن تعزيز 

التعاون التقني الفعال بني البلدان ميكن أن 
يكون هاًما لتحقيق األهداف املشرتكة.

بني  فيام  التقني  التعاون  وتنفيذ  ولتعزيز 
خطة  دولة   138 اعتمدت  النامية،  البلدان 
عمل بوينس آيرس يف عام 1978. ومتثل 

املعونة  نُهج  يف  الرئيسية  للتغيريات  مخطط 
يف  الالحقة  املنظمة  أعامل  وتوجه  اإلمنائية، 

يف  الجنوب  بلدان  بدأت  وبينام  املجال.  هذا 
يف  تحسينات  والحظت  التقنية  خرباتها  تبادل 

املنطقة  أن  املتحدة  األمم  أدركت  مجتمعاتها، 
الناحية  من  آمنة  تكون  أن  عن  بعيدة  ككل 
والزراعة  األغذية  منظمة  وكانت  الغذائية. 

وتقديم  الوضع  رصد  مواصلة  إىل  بحاجة 
تلك  عن  املناسب  الوقت  يف  موثوقة  معلومات 

غذائية  طوارئ  حاالت  تواجه  التي  البلدان 
واملجتمع  الحكومات  تتمكن  بحيث  خطرية، 
وكان  املناسبة.  اإلجراءات  اتخاذ  من  الدويل 

عن  املبكر  واإلنذار  لإلعالم  العاملي  النظام 
األغذية  منظمة  لدى  والزراعة  األغذية 

تأسست يف  التي  األدوات  بني  والزراعة من 
.1977 إنشئ يف عام  الفرتة، حيث  هذه 

وكانت االنتكاسة الزراعية الناجمة عن 
األزمة االقتصادية يف السبعينات من القرن 

العرشين تعني أنه يتعني عىل منظمة األغذية 
والزراعة والحكومات والوكاالت املانحة أن 

تعمل بشكل أوثق يف قطاعات مختلفة للقضاء 
عىل الجوع وتحفيز الدعم العام. وكانت فكرة 

تجميع تدابري الحكومات واملنظامت والجامعات 
واألفراد ملحاربة الظلم الواقع عىل مئات املاليني 
من األشخاص الذين ُحرموا من الحق يف الغذاء 

هي عبارة عن جمع الدعم داخل أرسة األمم 
املتحدة. وبلغت هذه الحملة ذروتها يف يوم 

األغذية العاملي األول يف عام 1981.

الجدول الزمني

1970. المؤتمر العالمي الثاني لألغذية
ُعقد المؤتمر في الهاي بهولندا، ولفت انتباه الجمهور ألول مرة إلى قضية الجوع وسوء التغذية في جميع أنحاء العالم. وجرت مناقشة الوضع 
العالمي وتحديد خمسة مجاالت للعمل الفوري تمشيًا مع استراتيجية منظمة األغذية والزراعة وهي: تعزيز االستخدام الواسع النطاق لألصناف 

عالية الغلة من المحاصيل الغذائية األساسية، والحد من النفايات، وتعويض »العجز البروتيني«، وتحسين جودة الحياة في الريف، وزيادة األرباح 
والمدخرات بالعملة األجنبية في البلدان النامية.

 1972. مؤتمر األمم المتحدة المعني 
بالبيئة البشرية

ُعقد في ستوكهولم بالسويد وقام برنامج األمم المتحدة 
للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة بتنظيمه، وقدم 

108 توصية، منها 36 توصية طولبت منظمة األغذية 
والزراعة بتنفيذها في مجاالت األنشطة الزراعية 

الحافظة للموارد الحرجية ومصايد األسماك، وكذلك 
الموارد الطبيعية األخرى .

1975. لجنة األمن 
الغذائي العالمي 

أُنشئت في مؤتمر منظمة 
األغذية والزراعة. ولدى 

المنظمة بالفعل 136 عضًوا.

1976. انتخاب إدوارد 
صوما )لبنان( مديًرا 
عاًما سادًسا لمنظمة 

األغذية والزراعة.

1978. المسح الغذائي 
العالمي الرابع

يعاني حوالي 455 مليون شخص من 
نقص التغذية في العالم النامي.

1977. تم تأسيس 
العالمي  النظام 

واإلنذار  للمعلومات 
قيد  وأصبح  المبكر 

العمل.

1979. المؤتمر العالمي لإلصالح 
الزراعي والتنمية الريفية
اعتمد المؤتمر، في روما، "ميثاق الفالحين" لتمكين 
الناس من الوصول إلى األراضي.
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خالل الثامنينات  من القرن العرشين

طرق جديدة، تهديدات قدمية
املحيطات  موارد  رصد  والزراعة  األغذية  منظمة  بدأت 

وتم  الحني.  ذلك  حتى  تنظيمها  تم  قد  يكن  مل  التي 
اإلحصائية  البيانات  قاعدة  مثل  جديدة  أدوات  إطالق 

.)FAOSTAT( املنظمة  يف  املوضوعية 

1985 إيطاليا، 
حفل خاص يحيي الذكرى األربعني لتأسيس منظمة األغذية 
والزراعة يف املقر الرئييس يف روما.

©FAO

تقنيات جديدة وإحصائيات أكرث

دوًما منذ  املنظمة  كانت  البداية، 
للمامرسات  نشط  كمروج  تعمل 

الزراعية الجيدة، مبا يف ذلك 
للمجتمعات  واإلغاثة  الدعم  لتقديم  الري،  طرق 

املفاجئة. وكان  الكوارث  أو  باألزمات  املتأثرة 
املناطق  التي رضبت  باملناخ  املرتبطة  للصدمات 

مراًرا  الهندي  واملحيط  أفريقيا  من  الجنوبية 
الهشة  االقتصادات  تأثري سلبي عىل  وتكراًرا 
املحلية، مام قوض  املجتمعات  وسبل عيش 
التعايف بشكل كامل من هذه  قدرتها عىل 

املستقبلية. للكوارث  تعرضها  من  وزاد  األزمات 
ولهذا السبب، قررت منظمة األغذية 

والزراعة اآلن أن ترجح تطوير نظم الري الصغرية 
النطاق. وتوفر مثل هذه األنظمة طريقة جذابة 

إلعادة تأسيس اإلنتاج والدخل وتعزز بشكل كبري 
قدرة املجتمعات املحلية عىل مواجهة حاالت 

الطوارئ الالحقة.
وعىل النقيض من ذلك، تتطلب أنظمة الري 

الكبرية استثامرات ضخمة وتشمل فرتات إعداد 
طويلة للغاية. كام أنها كثرية املطالب من حيث 

اإلدارة والصيانة وتدريب املزارعني. عىل الرغم من 
أن مرشوعات الري الصغرية النطاق كان لها تأثري 
محدود، إال أنه ميكن تنفيذها بشكل أرسع بكثري 

وتحقق نتائج فورية، مثل زيادة إنتاج األغذية 
للمزارعني وقدرتهم عىل الصمود يف مواجهة 

التهديدات املستقبلية وخلق ظروف عمل مستقرة.
ويف عام 1980، أبرمت منظمة األغذية 

والزراعة 56 اتفاقية لتعيني ممثيل املنظمة يف 
البلدان النامية. ويف عام 1986، أطلقت منظمة 
األغذية والزراعة املصدر األكرث شموالً يف العامل 

للمعلومات واإلحصاءات الزراعية، الذي كان 
يسمى يف األصل النظام املعلومايت لإلحصاءات 
الزراعية )AGROSTAT(، ويطلق عليه حاليًا 
اسم قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف 

.)FAOSTAT( املنظمة

استخدام املوارد البحرية لتخفيف 
حدة الجوع

عندما أنشئت منظمة األغذية والزراعة، كان 
يُنظر إىل البحار عىل أنها متاحة للجميع باستثناء 

مسؤولية أي شخص مبوجب مبدأ »حرية أعايل 
البحار«. ويف السنوات التالية، أدركت منظمة 

األغذية والزراعة أن تطوير هذا املورد الناقص 
االستخدام ميكن أن يساعد يف تخفيف حدة الجوع 

يف العديد من املجتمعات يف املناطق النامية.
وبفضل التطورات التكنولوجية، تضاعف 

اإلنتاج العاملي ملصايد األسامك أربع مرات من عام 
1940 إىل عام 1970. ولكن النجاح مل يأت دون 

تكلفة. وأدى التوسع غري املنضبط، بشكل أسايس 
من قبل البلدان الصناعية، إىل الصيد الجائر 

للعديد من األنواع. وبحلول منتصف السبعينات 
من القرن العرشين، بدأ اإلنتاج العاملي ملصايد 

األسامك يف االنخفاض.
وعىل الرغم من أن بعض البلدان املتقدمة 

استفادت من حرية البحار، إال أن العديد من 

البلدان النامية مل تستفد منها. وعالوة عىل ذلك، 
كان عليها التنافس مع أساطيل الصيد األجنبية 
التي متارس الصيد قريبًا من شواطئها. وأثريت 

هذه القضية يف املنتديات الدولية. وبعد مناقشة 
مستفيضة، تم االتفاق عىل أن متتد الوالية الساحلية 

للدولة عىل املوارد السمكية إىل 200 ميل بحري 
)370 كم( داخل البحر. وتجسد ذلك يف اتفاقية 

األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي 
مكنت من إدارة هذا املورد القيم بشكل صحيح. 

وقدم املؤمتر العاملي ملنظمة األغذية والزراعة حول 
إدارة مصايد األسامك وتنميتها، الذي انعقد يف روما 

عام 1984، أول نظرة عامة رئيسية عىل القوانني 
البحرية الجديدة يف العامل، مع اسرتاتيجية تعرف 
باسم امليثاق العاملي ملصايد األسامك. وباإلضافة 
إىل ذلك، مع سعي البلدان النامية للحصول عىل 

حصة أكرب من اإلنتاج العاملي لألسامك واالتجار يف 
منتجات مصايد األسامك، بدأت منظمة األغذية 

والزراعة يف تقديم خدمات املعلومات عن أسواق 
األسامك اإلقليمية.

منظمة األغذية والزراعة يف سبعة عقود 
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19811983

1985
1990 1980

1987 19821984198619881989

نقص التغذية والكوارث النووية
العرشين  القرن  من  الثامنينات  شهدت حقبة 

العامل من  لتحرير  امللحة  بالحاجة  الوعي  زيادة 
الجوع إىل األبد. كام بدأ العامل يدرك الدور 

الحيوي للمرأة يف الزراعة. ومع ذلك، فقد كان 
أيًضا عقد أول كارثة نووية تؤثر عىل الزراعة 

يف قارتني.
األغذية  منظمة  أصدرت   ،1985 عام  ويف 

الخامس.  العاملي  الغذايئ  املسح  والزراعة 
كاملة  صورة  املنظمة  قدمت  أخرى،  ومرة 

العاملي.  والتغذوي  الغذايئ  الوضع  عن 
الذين  األشخاص  نسبة  أن  الدراسة  وأظهرت 
النامية  البلدان  يف  التغذية  سوء  من  يعانون 
األشخاص  عدد  كان  ذلك،  ومع  انخفضت.  قد 

يكفي  مبا  ضخاًم  الجوع  من  يعانون  الذين 
نقص  مشكلة  تكن  مل  لو  وكام  العمل.  لتربير 

الحكومات  عىل  كان  كافية،  العامل  يف  التغذية 
عن  ناجمة  كربى  لكارثة  تتصدى  أن  أيًضا 

البرشي. النشاط 
النووية  الكارثة  1986، شهدت  عام  ويف 

املواد  إطالق  تشرينوبيل  كارثة  باسم  املعروفة 
التجارة  عىل  مدمرة  آثار  مع  البيئة،  يف  املشعة 
الشعور  يتم  ومل  والغذائية.  الزراعية  السلع  يف 

النووية  الطاقة  محطة  من  بالقرب  باآلثار 
فحسب،  أوكرانيا  ويف  الحادث  فيها  وقع  التي 
املشعة  النويات  عن  الناجمة  اآلثار  أثرت  بل 
مناطق  عىل  الجوي  الغالف  إىل  أُرسلت  التي 

وآسيا. أوروبا  من  واسعة 

أزمة الغذاء يف القرن األفريقي
يف عامي 1984 و1985، شهدت ما ال يقل عن 

30 دولة أفريقية مجاعات أدت إىل خسائر 
فادحة يف األرواح البرشية والحيوانية. ويف 

رشق أفريقيا ككل، كان 42 يف املائة من 
التغذية، وكانت  يعانون من سوء  السكان 

األرقام يف الصومال وإريرتيا وإثيوبيا من بني 
استجابة  العامل. وعكست  املعدالت يف  أعىل 

التضامن  من  ملحوظة  موجة  الدويل  املجتمع 
املتأثرة. وتعهدت  البلدان غري  الجمهور يف  من 

7 ماليني طن من  الجهات املانحة بحوايل 
التي تعاين من  البلدان  الحبوب إىل  معونات 

نقص األغذية. وأظهرت األزمة أن املجاعة 
ال تزال تشكل تهديًدا دامئًا. وأدرك صانعو 

وزراعتها  أراضيهم  لحامية  بحاجة  أنهم  السياسة 
إذا أرادوا أن تصبح املجاعات شيئًا من املايض. 
مراقبة  لتحسني  العمل  من  بالكثري  القيام  وتم 

املؤرشات التي أدت إىل املجاعة. ومن األدوات 
الفرتة يأيت  التي تم إنشائها خالل هذه  املهمة 

الوقت  البيئي يف  الرصد  نظام معلومات 
يف  تأسيسه  تم  الذي  ألفريقيا  الحقيقي 

.1988 املنظمة عام 
األمني  طلب  عىل  وبناًء   ،2000 عام  ويف 

املنظمة  وضعت  املتحدة،  لألمم  العام 
الحكومات  بني  املنسق  للعمل  اسرتاتيجية 

الجوع  ملكافحة  املتحدة  األمم  ووكالة 
استناًدا  وذلك  األفريقي،  القرن  يف  املزمن 

السابقة. خربتها  إىل 

الجدول الزمني

1981. يوم األغذية 
العالمي األول، 
المنعقد في 16 
األول  أكتوبر/تشرين 
في أكثر من 150 
دولة.

1982. نظام معلومات البذور الدولي
يشمل النظام، الذي يديره حاسوب صغير، تقنيات الحاسوب 

وممارسات اإلدارة لكل من بنوك البذور التجارية وبرامج البحوث 
الحرجية. وتم استالم أكثر من 000 20 عينة من البذور في عامه األول.

1983. دخل نظام 
الموارد  معلومات 
الحرجية إلى الخدمة 
كنظام بيانات محوسب 
عن الغابات المدارية.

1986. وصل عدد 
أعضاء منظمة 
األغذية والزراعة 
إلى 158 عضًوا.

1986. إطالق منصة 
AGROSTAT

أهم مصدر للمعلومات 
 واإلحصائيات الزراعية 

في العالم. 

1984. يعد المؤتمر العالمي حول 
إدارة مصايد األسماك وتنميتها، 
الذي ُعقد في روما، أول خطوة 

مهمة نحو اعتماد القوانين 
البحرية الجديدة.

المتخذة ضد  التدابير   .1987
الغذاء في  اإلشعاعي  التلوث 
انتشر إطالق الجزيئات  في عام 1986 

أنحاء  جميع  في  تشيرنوبيل  من  المشعة 
أوروبا وآسيا، مما تسبب في مشاكل 

خطيرة إلنتاج وتجارة األغذية. وبما أن 
الوطنية  السلطات  اتخذتها  التي  التدابير 

منظمة  قدمت  التماسك،  إلى  تفتقر  كانت 
التوصيات  من  سلسلة  والزراعة  األغذية 

المعرضة  الغذائية  المواد  تجارة  في  للتحكم 
أو  المشعة  بالنويات  العرضي  التلوث  لخطر 

األخرى. الملوثات 

 1988. نظام التحكم البيئي 
في أفريقيا

يعالج نظام رصد البيئة في الوقت الحقيقي 
باستخدام صور األقمار الصناعية في أفريقيا 
)ARTEMIS( البيانات الواردة من األقمار 

الصناعية حول هطول األمطار والغطاء النباتي.
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خالل التسعينات من القرن العرشين

إعادة إطالق املعركة
ذات  املبادرات  من  سلسلة  وضع  تم   ،1996 عام  يف 

النصف  إىل  العامل  يف  الجياع  عدد  خفض  رئييس:  هدف 
.2015 عام  بحلول 

املرأة يف الزراعة

هناك أسباب كثرية إليالء كانت 
اهتامم خاص لدور املرأة يف 
التنمية الزراعية، خاصة وأن 
املرأة تشكل من الناحية التقليدية القوة العاملة 

الرئيسية لكل من املحاصيل الريعية وإنتاج األغذية.
وخالل حقبة الثامنينات والتسعينات من 

القرن العرشين، كانت هناك مشكلة عامة تتمثل 
يف عدم املساواة من حيث مكانة املرأة باعتبارها 

»النصف غري املتكافئ« يف مجتمع يهيمن عليه 
الذكور. وكان هذا السبب وحده كافيًا لتربير 

الجهود املبذولة لضامن النهوض االجتامعي باملرأة 
يف املناطق الريفية. ثانيًا، كان هناك تحيز جنساين 
يف املؤسسات التي منعت املرأة من الوصول إىل 

االئتامن واالنضامم إىل التعاونيات. واألسوأ من ذلك 
هو أنه يف ظل بعض أنظمة القانون التقليدي، مل 
تتمكن املرأة من وراثة األرايض. وملعالجة هذه 
القضايا، نفذت منظمة األغذية والزراعة برامج 

ضخمة لتقييم تأثري أعاملها عىل املرأة، واستحدثت 
تدابري لضامن حصول املرأة عىل فوائد حقيقية. 

ومولت املبالغ التي تلقتها املنظمة من برنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ، والتي تبلغ أكرث من 24 مليون 

دوالر، مجموعة واسعة من املشاريع الخاصة باملرأة. 
كام أن برنامج األمن الغذايئ، الذي أطلقته منظمة 

األغذية والزراعة يف عام 1994 والذي يستهدف 
بلدان العجز الغذايئ ذات الدخل املنخفض، قد ملس 

حياة العديد من املزارعات وحّسنها.

املبادرات الرئيسية
وكذلك  املبذولة،  الجهود  كل  من  الرغم  عىل 

الناجمة  والكوارث  الطبيعية  للكوارث  نتيجة 

الوضع  يتحسن  مل  البرشية،  األفعال  عن 
ينخفض  ومل  التسعينيات  أوائل  يف  الغذايئ 
كانت  الواقع،  العامل. ويف  الجياع يف  عدد 
فمن  بالخطر.  ينذر  مبعدل  تزداد  األرقام 

2005، تم إطالق مبادرات مهمة  1996 إىل 
النصف  إىل  العامل  يف  الجياع  عدد  بهدف خفض 

.2015 عام  بحلول 

املؤمتر الدويل املعني بالتغذية
األغذية  منظمة  عقدت   ،1992 عام  يف 

والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املؤمتر 
تم  والذي  بالتغذية،  املعني  األول  الدويل 
التغذية  مشاكل  ملعالجة  فقط  تخصيصه 
التزام  من  موجة  املؤمتر  وشهد  العامل.  يف 

الجوع  عىل  بالقضاء  تعهدت  التي  الحكومات 
التغذية،  ونقص  وسوء  املزمن  وانتشاره 
السن  وكبار  والنساء  األطفال  بني  السيام 

الحكومات  تعهدت  كام  القرن.  نهاية  قبل 
الصلة  ذات  القضايا  من  عدد  مبعالجة 

املغذيات  نقص  من  ترتاوح  التي  باألغذية 
وعدم  السارية  غري  األمراض  إىل  الدقيقة 

املأمونة.  غري  واملياه  الصحية  املرافق  كفاية 
عمل  إىل  الحاجة  شخص  أي  ينىس  أن  وخشية 

التغذية  ونقص  الجوع  عىل  للقضاء  عاجل 
مرة  العامل  يف  األغذية  حالة  تأكيد  تم  املزمن، 

أثناء  املنظمة  مؤمتر  يف   1995 عام  يف  أخرى 
 .2010 عام  نحو  العاملية:  الزراعة  استعراضه 
زيادة  من  الرغم  عىل  أنه  التقرير  هذا  وذكر 
هناك  يزال  ال  الغذايئ،  واألمن  األغذية  إنتاج 
التغذية  سوء  من  يعانون  شخص  مليون   800

العامل. يف 

مؤمتر القمة العاملي لألغذية
رغم التزام رؤساء الدول يف مؤمتر منظمة 
األغذية والزراعة لعام 1974 بالقضاء عىل 

الجوع، إال أن الوضع الغذايئ مل يظهر سوى 
تحسن ضئيل. ولتجديد االلتزام العاملي الرفيع 

املستوى بالقضاء عىل الجوع وسوء التغذية 
وتحقيق األمن الغذايئ الدائم للجميع، عقدت 
منظمة األغذية والزراعة مؤمتر القمة العاملي 
لألغذية يف نوفمرب/ترشين الثاين 1996. وحرض 

املؤمتر رؤساء الدول والحكومات وكبار املسؤولني 
اآلخرين من 186 دولة. وكانت هذه هي 

املرة األوىل يف التاريخ التي يحول فيها زعامء 
العامل انتباههم إىل »األمن الغذايئ« والطريقة 
التي ميكن ملواطنيها الوصول إىل الغذاء الذي 

يحتاجونه من أجل عيش حياة صحية.
واعتمدت القمة إعالن روما بشأن األمن 

الغذايئ العاملي وخطة عمل مؤمتر القمة العاملي 
لألغذية. ومل يكن القصد من مؤمتر القمة أن يكون 
مؤمترًا للتعهدات ومل يكن يهدف إىل إنشاء آليات 
أو مؤسسات مالية أو بريوقراطية جديدة. وتتمتع 
البلدان بحرية كاملة فيام يتعلق بكيفية تحقيقها 

لألهداف املحددة يف خطة العمل. وحصلت 
العملية عىل دفعة يف عام 2002 بعد سلسلة من 

املفاوضات الحكومية الدولية مبوجب إعالن مؤمتر 
القمة العاملي لألغذية: بعد خمس سنوات من 

االنعقاد. واعتمد مجلس منظمة األغذية والزراعة 
باإلجامع الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم 

اإلعامل التدريجي للحق يف غذاء كاٍف يف سياق 
األمن الغذايئ الوطني، واملعروفة باسم الخطوط 

التوجيهية للحق يف الغذاء.

حملة تليفود
للحفاظ عىل الزخم الناتج عن مؤمتر القمة 

العاملي لألغذية عام 1996، زادت منظمة 
األغذية والزراعة من وعي الجمهور بقضية 

الجوع عىل مستوى العامل والدعوة إىل العمل 
من خالل إطالق حملة لجمع التربعات باسم 

برنامج تليفود. وخالل عامها األول، يف عام 
1997، وصلت حملة تليفود إىل جمهور عاملي 
يبلغ 500 مليون شخص. وبحلول عام 2001، 
كانت الحملة قد جمعت أكرث من 28 مليون 
دوالر، والتي كانت تستخدم لتمويل أكرث من 
1000 مرشوع يف أكرث من 100 دولة. وأرسلت 
تليفود التربعات، دون أي تكاليف إدارية، إىل 
املزارعني ملساعدتهم عىل تطوير القدرة عىل 

إنتاج املزيد من الغذاء األفضل ألرسهم. وكانت 
هذه املرشوعات عبارة عن مرشوعات متناهية 

الصغر عىل مستوى القاعدة حيث يتمكن 
املزارعون من رشاء األدوات الالزمة لزراعة 

املحاصيل وتربية املاشية أو األسامك ومعالجة 
األغذية لبيعها بسعر أعىل. وعىل مدار السنوات، 

تم استثامر األموال يف البذور واألسمدة 
ومضخات الري والصوامع ومدخنات األسامك. 
وكان الحدث األكرث نجاًحا يف سباق تليفود هو 
برنامج تليثون اإلسباين »GALA FAO«، الذي 

جمع أكرث من 15 مليون دوالر أمرييك.

مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد
يف عام 1995، احتفلت منظمة األغذية والزراعة 

بالذكرى السنوية الخمسني لتأسيسها. وبهذه 
املناسبة، عادت إىل مسقط رأسها، مدينة كيبيك، 

لعقد ندوة دولية يف نفس القاعة يف شاتو 
فرونتناك حيث تأسست املنظمة قبل عقود. وكان 

موضوع الندوة هو »األشخاص يف قلب التنمية: 
األمن الغذايئ من خالل الدراية التقنية«، وكانت 

تهدف إىل عكس اهتاممات القطاع الحكومي 
الدويل والحكومي واألكادميي والقطاع الخاص. 

وخالل السنوات الخمسني األوىل من عمرها، زاد 
عدد أعضاء املنظمة من 44 عضًوا يف عام 1945 

إىل 179 عضًوا يف عام 1995.
وعقب الندوة، ُعقد اجتامع وزاري خاص 

بشأن األمن الغذايئ. وقد نتج عنه مدونة 
السلوك بشأن الصيد الرشيد، واملعروفة باسم 
املدونة. وتوفر املدونة إطاًرا للجهود الوطنية 

منظمة األغذية والزراعة يف سبعة عقود 
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والدولية لضامن االستخدام املستدام للموارد 
املائية الحية، والقيام بذلك يف تناغم مع البيئة. 

ومع ذلك، ليك تكون أي مدونة فعالة، يجب 
االلتزام بها والبد من وضع نظام مراقبة. ويف عام 

1999، اعتمدت لجنة مصايد األسامك التابعة 
ملنظمة األغذية والزراعة خطط عمل بشأن 

طاقة الصيد وأسامك القرش والطيور البحرية. 
ويف نفس العام، أنشأت املنظمة سجل اتفاقية 
مصائد األسامك، وهي قاعدة بيانات حاسوبية 

سهلة البحث فيها عن االتفاقات الثنائية 
واملتعددة األطراف املتعلقة مبصايد األسامك. 
وتوفر ما يصل إىل 34 حقاًل واصًفا لكل سجل 
وتحتوي عىل معلومات حول 927 1 اتفاقية 

يرجع تاريخها إىل عام 1351.

استمرار مكافحة اآلفات
عىل  دولة   92 1991، صدقت  عام  يف 

ويف  النباتات.  لوقاية  الدولية  االتفاقية 
األغذية  منظمة  مؤمتر  ُعقد  العام،  نفس 

هولندا  يف  والبيئة  بالزراعة  املعني  والزراعة 
املستدامة  الزراعة  متطلبات  ملناقشة 
مبثابة  املؤمتر  وكان  الريفية.  والتنمية 

بالبيئة  املعني  املتحدة  األمم  ملؤمتر  مقدمة 
منظمة  أطلقت   ،1994 عام  ويف  والتنمية. 

طوارئ  من  الوقاية  نظام  والزراعة  األغذية 
والنباتية  الحيوانية  واألمراض  اآلفات 
مساهمة  عزز  الذي  للحدود،  العابرة 

واآلفات،  األمراض  من  الوقاية  يف  املنظمة 
ذلك. أمكن  حيثام  ومكافحتها 

مراقبة التجارة يف املبيدات
الذي يتم فيه مكافحة  الوقت  يف نفس 

التحكم يف  أيًضا  اآلفات،كان من الرضوري 
اآلفات  مبيدات  كانت  لقد  املبيدات.  استخدام 

املحظورة  الصناعية  الكيميائية  واملنتجات 
بيئية  أو  املقيدة بشدة ألسباب صحية  أو 

املتقدمة تجد طريقها من خالل  البلدان  يف 
النامية. البلدان  إىل  التجارة 

الخطورة  الرتكيبات شديدة  من  وللحد 
التي تشكل خطراً عىل  من مبيدات اآلفات 

والزراعة  األغذية  منظمة  توسطت  املزارعني، 
تجارة  للتحكم يف  قانونًا  ملزمة  اتفاقية  يف 

الخطرة.  الكيميائية  املواد  من  وغريها  املبيدات 
بتطبيق  املتعلقة  روتردام  اتفاقية  اعتامد  وتم 

10 سبتمرب/ إجراء املوافقة املسبقة عن علم يف 
أيلول 1998 ودخلت حيز النفاذ يف 24 فرباير/

اتفاقية روتردام شقني:  2004. وألهداف  شباط 
املسؤولية  تعزيز  إىل  االتفاقية  أواًل، تسعى 

تجار  جانب  من  التعاونية  والجهود  املشرتكة 
أجل حامية  الخطرة من  الكيميائية  املواد  بعض 
ثانيًا،  املحتمل.  األذى  والبيئة من  اإلنسان  صحة 

االستخدام  املساهمة يف  إىل  االتفاقية  تهدف 
الكيميائية  املنتجات  لتلك  بيئيًا  السليم 

املعلومات  تبادل  تيسري  الخطرة عن طريق 
توفري عملية وطنية  حول خواصها، عن طريق 
املنتجات  استرياد هذه  القرارات بشأن  التخاذ 
القرارات  هذه  وتوزيع  وتصديرها،  الكيميائية 

املصلحة. أصحاب  عىل 

الجدول الزمني

المؤتمر  اعتمد   .1990
لمنظمة  اإلقليمي 
والزراعة  األغذية 

الدولية  الخطة  ألفريقيا 
على  للمحافظة 

أفريقيا  في  األراضي 
استخدامها. وإعادة 

 1994. انتخاب 
جاك ضيوف )السنغال(، 
المدير العام السابع 
لمنظمة األغذية والزراعة.

1994. البرنامج الخاص لألمن الغذائي
الهدف منه هو دعم بلدان العجز الغذائي ذات 
الدخل المنخفض في جهودها لتحسين األمن الغذائي 
والحد من تقلب اإلنتاج الزراعي على أساس سنوي 
وتحسين وصول الناس إلى الغذاء.

1995. نظام 
الوقاية من طوارئ 

اآلفات واألمراض 
الحيوانية والنباتية 

العابرة للحدود 
.)EMPRES(

1995. منظمة األغذية والزراعة تحتفل بالذكرى 
الخمسين لتأسيسها
ُعقدت ندوة دولية في مدينة كيبيك بكندا، تالها اجتماع وزاري خاص حول 
األمن الغذائي. ووصل عدد أعضاء منظمة األغذية والزراعة إلى 171 عضًوا.

1996. مؤتمر القمة العالمي لألغذية
انعقد مؤتمر القمة العالمي لألغذية في مقر المنظمة في روما، وضم 

اجتماعات على أعلى مستوى لممثلين من 185 دولة واالتحاد األوروبي 
)كمنظمة عضو في االجتماع(. وشهدت القمة 000 10 مشارك ووفرت 

منتدى للنقاش حول واحدة من أهم القضايا التي تواجه قادة العالم في 
األلفية الجديدة، أال وهي ضرورة القضاء على الجوع.

1997. منظمة األغذية 
والزراعة تطلق حملة تليفود.

1999. سفراء النوايا الحسنة لدى منظمة األغذية والزراعة
يهدف هذا البرنامج إلى رفع مستوى الوعي العام واإلعالمي بالوضع غير 
المقبول لمليار شخص يعانون من الجوع وسوء التغذية. وشاركت ريتا ليفي 
الحائزة على جائزة نوبل والممثل غونغ لي والعبو كرة القدم روبرتو باجيو 
وراؤول، ضمن آخرين، في هذا البرنامج.



منظمة األغذية والزراعة التحديات والفرص يف ظل عامل واحد244

خالل الفرتة من عام 2000 إىل 2019

األهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف التنمية املستدامة

2007 إيطاليا، 
االجتامع الثاين للهيئة الرئاسية للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
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يتعني  التي  التنمية  أدى وضع أهداف 
نقلة  تحقيقها يف إطار زمني معني إىل 

الجوع. ومكافحة  الزراعية  التنمية  يف  نوعية 

 الزراعة املستدامة من خالل 
حامية النباتات

العديد يف  كانت  العرشين،  القرن  أواخر 
هي  التي  الرئيسية  املحاصيل  من 

واختيار  الطبيعي  التطور  نتاج 
شديد.  خطر  يف  االنتقائية  والرتبية  املزارعني 

وتدهور  التلوث  الخطرية  التهديدات  وشملت 
تغيريات عىل  املوائل وإدخال  املوارد وتدمري 
من  سنوات  سبع  وبعد  اإليكولوجية.  النظم 

األغذية  منظمة  مؤمتر  اعتمد  املفاوضات، 
الدولية  املعاهدة   2001 لعام  والزراعة 

لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  بشأن 
والتي  قانونيًا،  ملزمة  معاهدة  وهي  والزراعة، 

املربني واملزارعني يف كل مكان.  دعمت عمل 
املستدامة  الزراعة  املعاهدة  هذه  وتشجع 
الوراثية  للمواد  العادل  التقاسم  خالل  من 
واملزارعني  النباتات  مريب  بني  ما  وفوائدها 

وتعترب  والخاصة.  العامة  البحث  ومؤسسات 
عام  يف  التنفيذ  حيز  دخلت  التي  املعاهدة، 

املوارد  توافر  باستمرار  للسامح  2004، رضورية 
إلطعام  البلدان  تحتاجها  التي  النباتية  الوراثية 

القادمة. واألجيال  شعوبها 
الطبيعية  الطوارئ  الرغم من حاالت  وعىل 
والكوارث األخرى التي حدثت يف العقد األول 

من األلفية الجديدة، إال أن وضع األهداف 
اإلمنائية يف ظل إطار زمني ضيق قد شهد تحواًل 

الزراعية.  الغذايئ والتنمية  األمن  يف منوذج 
للقياس  القابل  التقدم  تم إحراز بعض  وأخريًا، 

نحو الحد بشكل جذري من عدد األشخاص 
التغذية املزمن يف  الذين يعانون من سوء 

العامل. أنحاء  جميع 

مكافحة الفيضان واملجاعة واألمراض
شهدت آسيا وأفريقيا حاالت طوارئ طبيعية 

كبرية منذ نهاية القرن. ففي عام 2010، رضبت 
باكستان أسوأ فيضانات يف تاريخها. وتم تدمري 

مخازن البذور وفُقدت املاليني من رؤوس 
املاشية. واستجابت منظمة األغذية والزراعة 
بتوزيع بذور القمح عىل نصف مليون أرسة 

زراعية يف الوقت املناسب ملوسم الزراعة. 
وحصلت 000 235 أرسة إضافية عىل األعالف 

واألدوية واملأوى لحيواناتها.
ويف أفريقيا، عانت منطقتان من الصومال 
من املجاعة بسبب أسوأ موجة جفاف منذ 30 
عاًما. وفقد أكرث من 260 ألف شخص حياتهم 

وتعرض ماليني آخرون لخطر شديد. واستجابت 
منظمة األغذية والزراعة واملجتمع الدويل 

مببلغ قدره 120 مليون دوالر أمرييك للمناطق 
املنكوبة بالجفاف يف القرن األفريقي.

وعىل مدار العقود، اكتسبت منظمة 
األغذية والزراعة خربة كبرية يف مجال أوبئة 
أنفلونزا الطيور وغريها من حاالت الطوارئ 

املرتبطة بصحة الحيوان وسالمة األغذية. وبناًء 
عىل ذلك، تعمل املنظمة عىل تقديم املساعدة 

يف الوقت الحقيقي حول العامل. ففي عام 2006، 
كشفت املنظمة النقاب عن مركز إدارة األزمات 
عايل التقنية لرصد تفيش األمراض وإرسال خرباء 

إىل أي بقعة ساخنة يف العامل خالل 48 ساعة.

الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن 
الحوكمة املسؤولة

تواصل املنظمة عملها، باإلضافة إىل االستجابة 
لحاالت الطوارئ، من أجل تعزيز وضامن استدامة 

التنمية الزراعية يف عامل تنفد موارده الطبيعية 
وتصبح شحيحة بشكل متزايد. ويف الواقع، يعد 
دعم التنمية املستدامة وحامية البيئة من بني 

األهداف الرئيسية للخطوط التوجيهية الطوعية 
ملنظمة األغذية والزراعة بشأن الحوكمة 

املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك 
والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني. وتدعو 

الخطوط التوجيهية، التي أقرتها لجنة األمن 
الغذايئ العاملي يف عام 2012، إىل االلتزام من 

جانب القطاعني العام والخاص، وتتضمن توصيات 
بشأن كيفية حامية حقوق السكان املحليني يف 
حالة االستحواذ عىل األرايض عىل نطاق واسع 

وكيفية درء االستيالء عىل األرايض.
وأطلقت منظمة األغذية والزراعة حملة 

ضخمة لجمع التربعات والدعوة لتوفري 20 
مليون دوالر أمرييك لتنفيذ الخطوط التوجيهية 

التي تهدف إىل مساعدة الحكومات عىل حامية 
حقوق األفراد يف امتالك األرايض أو الوصول 
إىل الغابات ومصائد األسامك. وانضم عمالقا 
املرشوبات الغازية بيبيس كوال وكوكاكوال إىل 
الحملة وقدمتا دعمهام الرسمي. وباإلضافة 

إىل التزامهام بإجراء مفاوضات عادلة ورشعية 
بشأن عمليات نقل األرايض وعمليات االستحواذ 

يف البلدان النامية، تعهدت الرشكتان بزيادة 
مشاركتهام يف لجنة األمن الغذايئ العاملي، 
وتعهدتا بإجراء تقييامت اجتامعية وبيئية 

عرب سالسل التوريد العاملية. وبالنسبة لرشكة 
بيبيس كوال، بدأ العمل يف الربازيل، أكرب بلد 
كمصدر للسكر، بينام عملت رشكة كوكاكوال 

جنبًا إىل جنب مع أوكسفام يف العديد من الدول 
الرئيسية التي توفر مصادر السكر. ويف عام 

2014، أقرت لجنة األمن الغذايئ العاملي مبادئ 
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2009 إيطاليا، 
منظر عام لفريق الخرباء مبناسبة القمة 
العاملية لألمن الغذايئ.
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االستثامر املسؤول يف نظم الزراعة واألغذية، 
والتي تستند إىل الخطوط التوجيهية الطوعية.

حامية األرايض
جددت منظمة األغذية والزراعة يف العقد املايض 

التزامها بتحسني صحة موارد الرتبة املحدودة 
يف العامل ووقف تدهور األرايض. ويف الواقع، ال 
تزال 33 يف املائة من الرتبة عىل مستوى العامل 

متدهورة بدرجة متوسطة إىل كبرية بسبب 
التعرية أو استنزاف العنارص املغذية أو التحمض 
أو التملح أو الرص أو التلوث الكيميايئ. وإدراكًا 

منها لرضورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسني 
الوضع، اعتمدت الرشاكة العاملية من أجل الرتبة 

سلسلة من خطط العمل يف عام 2014 لحامية 
موارد الرتبة التي تدعم اإلنتاج الزراعي يف العامل. 

ولزيادة الوعي العام، أعلنت األمم املتحدة 
يوم 5 ديسمرب/كانون األول يوم الرتبة العاملي 

وجعلت 2015 السنة الدولية للرتبة.

توسيع دائرة التحالفات
عززت منظمة األغذية والزراعة من شبكة رشكائها 
لتحسني األمن الغذايئ وقدرة املجتمعات الضعيفة 
يف جميع أنحاء العامل عىل الصمود. ويف عام 2013، 
عىل سبيل املثال، وقعت منظمة األغذية والزراعة 

اتفاقية رشاكة جديدة مع االتحاد الدويل لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل األحمر، وهي أكرب شبكة 

الجدول الزمني

2000. منظمة 
األغذية والزراعة تضع 
استراتيجية لمكافحة 

الجوع المزمن في 
القرن األفريقي.

2001. المعاهدة الدولية 
بشأن الموارد الوراثية النباتية 

لألغذية والزراعة
دخلت المعاهدة حيز التنفيذ عام 

2004 كاتفاق ملزم قانونًا يشجع الزراعة 
المستدامة من خالل ضمان الوصول 

العادل للموارد الوراثية النباتية وتقاسم 
فوائدها بين مربي النباتات والمزارعين 

والمؤسسات العامة والخاصة.

2002. مدونة 
السلوك الدولية 
بشأن توزيع 
مبيدات اآلفات 
واستخدامها.

2002. مؤتمر القمة العالمي لألغذية. خمس 
سنوات بعد االنعقاد

بحضور وفود من 179 دولة، تؤكد القمة مجدًدا على التزام 
المجتمع الدولي بخفض عدد األشخاص الذين يعانون من 

الجوع إلى النصف بحلول عام 2015.

2007. لجنة مصايد األسماك. اتفاق 
عالمي ملزم قانونًا
وافقت 119 دولة على اقتراح لوضع تدابير 
ملزمة قانونًا لمعالجة ممارسات الصيد غير 
القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة 
المسؤولة عن األضرار االقتصادية واالجتماعية 
والبيولوجية والبيئية الخطيرة.

2008. مؤتمر حول تغير المناخ
نظمت منظمة األغذية والزراعة مؤتمرًا يضم 43 رئيس دولة 
و100 وزير حكومي حول تأثير تغير المناخ وتزايد الطاقة 
الحيوية على األمن الغذائي وأسعار المواد الغذائية. تم اعتماد 
قرار لزيادة الدعم واالستثمار بهدف تنمية الزراعة في العالم.

2009. القمة العالمية 
لألمن الغذائي
يتمثل الغرض من هذه القمة 
في زيادة إلحاح الكفاح ضد 
الجوع. واعتمد 60 رئيس دولة 
وحكومة و192 وزيرًا باإلجماع 
إعالنًا يجدد التزامهم بالقضاء 
على الجوع في العالم بأسرع 
وقت ممكن.
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األعلى[ ]في 

2011 إيطاليا، 
انتخاب خوسيه غرازيانو دا 
سيلفا، املدير العام الجديد 

ملنظمة األغذية والزراعة.

 ©FAO/ALESSANDRA

 BENEDETTI

اليمين[ ]إلى 

البرازيل، 2008
لويز إيناسيو لوال دا سيلفا، 
الرئيس السابق للربازيل، يف 

حفل افتتاح مؤمتر األمن 
الغذايئ العاملي: تحديات 

تغري املناخ والطاقة الحيوية.

©FAO

إنسانية يف العامل. ومبوجب هذا االتفاق، ستقدم 
منظمة األغذية والزراعة التوجيه التقني لهذه 
الشبكة التي تضم 13 مليون متطوع، بهدف 

الوصول إىل حوايل 150 مليون شخص ومساعدة 
األرس الفقرية عىل مواجهة التهديدات والكوارث 
التي تؤثر عىل الزراعة واألمن الغذايئ والتغذية.

وبهدف توجيه أجندة التغذية العاملية 
الجديدة، اشرتكت منظمة األغذية والزراعة مع 
منظمة الصحة العاملية يف عام 2014 يف تنظيم 

أول حدث عاملي مهم حول التغذية يف 20 عاًما. 
وُعقد املؤمتر الدويل الثاين للتغذية يف مقر املنظمة 

يف روما يف نوفمرب/ترشين الثاين 2014. وانتهى 
الحدث باعتامد 172 حكومة التزام سيايس عام، أال 
وهو إعالن روما عن التغذية، وإطار عمل داعم 

للعمل امللموس. ويكرس اإلعالن حق كل شخص 
يف الحصول عىل طعام آمن وكاف ومغذي، ويلزم 
الحكومات مبنع سوء التغذية بجميع أشكاله. كام 
يقر إطار العمل ذي الصلة بأن الحكومات منوطة 

بالدور واملسؤولية الرئيسيني يف معالجة القضايا 
والتحديات املرتبطة بالتغذية.

 منظمة األغذية والزراعة تقر 
باإلنجاز املتميز

حددت قمة األلفية لألمم املتحدة يف عام 2000 
سلسلة من األهداف املحددة زمنيًا مبوعد نهايئ 
يف عام 2015، واملعروفة باسم األهداف اإلمنائية 

لأللفية )MDGs(. ومنذ ذلك الحني، تم إحراز 
تقدم حقيقي يف خفض عدد األشخاص الذين 

يعانون من سوء التغذية املزمن يف أفقر مناطق 
العامل. ويف عام 2013، أثنت املنظمة عىل جهود 

38 دولة لتخفيضها نسبة األشخاص الذين يعانون 
من الجوع إىل النصف. وتم االعرتاف بجهود 

مثانية عرش دولة من هذه البلدان يف إطار هذا 
الهدف ويف إطار الهدف الصارم الذي حدده 

مؤمتر القمة العاملي لألغذية عام 1996، والذي 
يتمثل يف خفض العدد املطلق ملن يعانون من 
نقص التغذية إىل النصف. وبعد مرور عام، أي 

يف عام 2014، كرمت منظمة األغذية والزراعة 
إنجازات 13 دولة لتقدمها املتميز يف مكافحة 

الجوع، وهو إنجاز شمل بلوغ األهداف اإلمنائية 
لأللفية قبل املوعد النهايئ يف عام 2015. ويف 

7 يونيو/حزيران 2015، أثنت منظمة األغذية 
والزراعة عىل جهود 14 دولة أخرى يف تحقيق 

هدف خفض نسبة األشخاص الذين يعانون من 
الجوع إىل النصف بحلول عام 2015. ويف بداية 

عام 2015، أطلقت فييت نام تحدي القضاء عىل 
الجوع للقضاء عىل الجوع يف فييت نام بحلول 
عام 2015 بتشجيع من نجاح البلدان األخرى.

منظمة األغذية والزراعة يف سبعة عقود 
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2015 إيطاليا، 
حفل توزيع الجوائز تقديرًا للتقدم املحرز يف مكافحة 
الجوع. حققت معظم البلدان التي قيّمتها الفاو - 72 
دولة من أصل 129 دولة - الهدف من األهداف اإلمنائية 
لأللفية املتمثل يف خفض نسبة األشخاص الذين يعانون 
من الجوع إىل النصف يف عام 2015. وحققت 29 دولة 
أخرى الهدف األكرث طموًحا يف مؤمتر القمة العاملي 
لألغذية: هدف خفض إجاميل عدد الجياع إىل النصف.

أهداف التنمية املستدامة
تخيل مؤسسو منظمة األغذية والزراعة »عامل 

خاٍل من العوز«. فمهام كان هذا الهدف طموًحا 
أو قابالً للتحقيق، أصبح من الواضح أنه ال يزال 
هناك الكثري مام يجب القيام به. ويحتاج إنتاج 

الغذاء إىل النمو ويجب تقليص هدر الغذاء 
من أجل إطعام عدد السكان املتوقع البالغ 

9.7 مليار نسمة يف عام 2050. وعىل حد تعبري 
خوسيه غرازيانو دا سيلفا، املدير العام الحايل 

ملنظمة األغذية والزراعة: »االلتزام السيايس 
عىل أعىل مستوى أمر رضوري إلحراز تقدم 

نحو األمن الغذايئ. ولدينا الفرصة للقضاء عىل 
الجوع يف حياتنا. وهذا هو أعظم إرث ميكن أن 

نرتكه لألجيال القادمة«. ويف 25 سبتمرب/أيلول 

2015، اعتمدت األمم املتحدة خطة التنمية 
املستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية 

املستدامة )SDGs(، وهي مجموعة من 17 
هدفًا طموًحا مع 169 هدفًا فرعيًا من املتوقع 
أن توجه أعامل الحكومات والوكاالت الدولية 
واملجتمع املدين واملؤسسات األخرى عىل مدار 

الخمسة عرش عاًما املقبلة )2030-2016(. 
وحددت أهداف التنمية املستدامة أهدافًا 

فرعية محددة للبلدان املتقدمة والنامية للوفاء 
بها يف إطار زمني محدد، مع رصد اإلنجازات 

بشكل دوري لقياس التقدم املحرز وضامن عدم 
إهامل أحد.

الجدول الزمني

2011. انُتخب 
خوسيه غرازيانو 

دا سيلفا 
)البرازيل(، 

المدير العام 
الثامن لمنظمة 

األغذية والزراعة.

2011. القضاء على 
الطاعون البقري

في انتصار تاريخي للعلوم البيطرية، 
أعلنت منظمة األغذية والزراعة 

والمنظمة العالمية لصحة الحيوان 
أنه بعد عقود من الجهود المشتركة 
على المستوى الدولي، تم استئصال 
الطاعون البقري - وهو مرض قاتل - 

من البيئة الطبيعية.

 .2013 
الذكرى الخمسون 
للدستور الغذائي.

 .2013 
تم تفعيل 

مؤشر مقياس 
المعاناة من 
انعدام األمن 

الغذائي.

2014. مبادرة النمو 
األزرق هي نهج 
جديد للموارد البحرية 
ضروري لحماية األمن 
الغذائي العالمي 
والتنمية المستدامة.

 الذكرى السبعون 
لمنظمة األغذية والزراعة.

2015. اعتماد خطة 
التنمية المستدامة لعام 
2030. منظمة األغذية 
والزراعة هي الراعي لـ 

21 من أصل 230 مؤشر.

 .2015 
اعتماد ميثاق 
ميالنو بشأن 
السياسات الغذائية 
في المدن.

2015. أعيد انتخاب 
خوسيه غرازيانو دا 

سيلفا )البرازيل(، 
بأغلبية 177 صوتا 
لفترة والية ثانية - 
وهو أوسع توافق 

في اآلراء تم التوصل 
إليه في انتخاب 
المدير العام في 
تاريخ المنظمة.

2016. دخل االتفاق بشأن 
التدابير التي تتخذها دولة 

الميناء لمنع الصيد غير 
القانوني دون إبالغ ودون 

تنظيم حيز التنفيذ.

2016. إنشاء تحالف منظمة 
األغذية والزراعة والحائزين على 

جائزة نوبل للسالم من أجل 
تحقيق األمن الغذائي والسالم.

2017. إطالق السجل 
العالمي لسفن الصيد 
وسفن النقل المبردة 

وسفن التموين.

2017. بلغ 
سفالبارد، 

القبو األكبر 
للبذور في 

العالم، عمر 
عشر سنوات.
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املنظمة شعار  تاريخ 

طفرات القمح الثالثة التي شكلت شعار 
املعهد الدويل للزراعة، السلف السابق 

ملنظمة األغذية والزراعة.

1946. تم إنشاء شعار 
ملؤمتر كوبنهاغن.

1947. ظهرت بالفعل نسخة رسمية 
أوىل من شعار منظمة األغذية والزراعة 

يف بعض املنشورات والوثائق.

1964. هذا هو الشعار الذي اعتمده 
املدير العام يب. آر. سني، والذي ال يزال 

يستخدم حاليًا.

متوفر باللون األسود واألبيض ودرجة محددة 
من اللون األزرق )Pantone 279(، هذا هو 

الشعار الذي تستخدمه األمم املتحدة.

تناول السري جون بويد أور، املدير العام األول 
ملنظمة األغذية والزراعة، الحاجة إىل "ختم 

رسمي للمنظمة، الستخدامه يف الوثائق، 
ويكون مطبوًعا عىل مطبوعات املنظمة وما 
إىل ذلك" يف عام 1946، أي بعد سنة واحدة 

من تأسيس املنظمة. واقرتح اعتامد التصميم 
الذي تم إنشاؤه للدورة الثانية ملؤمتر املنظمة 
الذي ُعقد يف كوبنهاغن )الدمنارك(، يف الفرتة 

من 2-13 سبتمرب/أيلول 1946: برعم صغري 
أسود وفيض مع شعار املنظمة.

صمم هذا الربعم هارالد نيلسن، صانع فضيات 
يعمل لدى رشكة جورج جنسن سلفرسميث 
يف الدمنارك. ويعترب تصميم نيلسن مستوحى 
من حركة آرت نيفو ويتميز بخطوط واضحة 

قوية. ويتوسط الشعار سنبلة القمح: استمرار 
لسنابل القمح الثالثة التي شكلت شعار املعهد 

الدويل للزراعة، سلف املنظمة.

 Ut educas( لقد كان الشعار الالتيني
panem de terra( )"أنه قد يخرج الطعام 

من األرض"، والذي يشري إىل جميع اهتاممات 
منظمة األغذية والزراعة، بدًءا من التغذية 

ومروًرا بالزراعة ووصواًل إىل الغابات ومصايد 
األسامك( هو الشعار املفضل ملرافقة الرمز، 

لكنه رُفض يف النهاية ألنه كان طوياًل جًدا.

وعند هذه النقطة، اقرتح السري جون بويد 

أور الشعار الالتيني )Fiat panis(، مبعنى 

"فليكن الخبز" أو يرُتجم بحرية أكرب إىل 

الشعار  أصبح  الذي  طعام"،  هناك  "فليكن 

االستخدام  قيد  يزال  وال  للمنظمة  الرسمي 

الهدف  إىل  الشعار  و"يشري  اليوم.  حتى 

وهو  والزراعة  األغذية  ملنظمة  األسايس 

يف  والتغذية  األغذية  إنتاج  مستويات  رفع 

العامل." أنحاء  جميع 

بدأت   ،1947 عام  منتصف  وبحلول 
يف  املنظمة  لرمز  األوىل  الرسمية  النسخة 

بعض  يف  منتظمة  غري  بطريقة  الظهور 
الذي  الشعار  نفس  وهو  املنظمة.  وثائق 

املنظمة  مطبوعات  غالف  عىل  نجده 
نهاية  ويف   .1953 لعام  الزراعة  البقوليات يف 

جرت  العرشين،  القرن  من  الخمسينات 
الشعار.  جوانب  بعض  تغيري  حول  مناقشة 
الطباعة  قسم  رئيس  إنجلر،  السيد  وتوىل 

الشارة  تشكيل  "إعادة  مهمة  واألوفسيت، 
إىل تأثري أكرب". ووصف وجهة نظره حول 

التايل:  النحو  الشعار عىل  من  الغرض 

فكرة  عن  تعلن  أن  الشارة  "يجب عىل 
الرمزي  التمثيل  ويعد  تعهًدا.  وتجسد 
ويجب  املركز.  للتعبري  وسيلة  أهم  هو 

عنارص  من  مميزًا  مزيًجا  الشارة  تكون  أن 
أن  ويجب  تجريدي،  شكل  يف  التصميم 

تأثري  إىل  باإلضافة  تأثري جاميل  لها  يكون 
التصميم  يكون  أن  يجب  كام  تصميمي. 
يف  للفهم  وقابل  عرصنا  ابتكار  عن  عبارة 

القادمة". األوقات 

وفًقا  لكن  إنجلر،  القرتاح  رسم  لدينا  وليس 
إىل  الدائرة  بتغيري  قام  الخاصة،  لكلامته 

مثلث، من بني أشياء أخرى، ألن "هذا كان 

اقرتاح  وُرفض  املنظمة".  يعرب عن  قديم  رمز 

ومن  مستمًرا.  ظل  النقاش  لكن  إنجلر، 

رئيس  سيربين،  السيد  اقرتح  آخرين،  بني 

"املربع  من  التخلص  املريئ،  اإلعالم  قسم 

السيد كاسوال،  O"، واقرتح  الجذاب  غري 

املظهر  من  التخلص  التصاميم،  قسم  رئيس 

القمح".  سنبلة  بقاعدة  الخاص  "املنقطع" 

استخدام  االقرتاحني وتم  قبول كال  وتم 

الذي  املنظمة  التغيريات ألول مرة يف رمز 

الجوع  عىل  القضاء  لحملة  تطويره  تم 

1959(. ويف هذه  )التي تم إطالقها عام 

املساحة  استخدام  تم  بالذات،  الحالة 

الرمز إلنشاء شعار محدد  املوجودة خارج 

بالحملة. متعلق 

ويف عام 1959، قدم السيد إنجلر اقرتاًحا آخر 

تم قبوله هذه املرة: تم متديد أطراف وساق 

ثالثة  إىل  الرمز  دائرة  لتقسيم  القمح  سنبلة 

)مثلث(. أقسام 

املدير  اعتمدة  الذي  املنظمة  رمز  هذا هو 

1 يوليو/ العام يب. أر. سن وتم تسجيله يف 

املتحد  الدويل  يف املكتب   1964 متوز 

الذي  الرمز  وهو  الفكرية،  امللكية  لحامية 

اآلن. حتى  نستخدمه  زلنا  ما 

منظمة األغذية والزراعة يف سبعة عقود 
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العامون املديرون 

جون بويد أور11
1948-1945

اسكتلندا )1880-1971(. أدت 
مقرتحاته إلنشاء مجلس عاملي 

لألغذية إىل إنشاء مجلس منظمة 
األغذية والزراعة يف عام 1946. وهو 

حائز عىل جائزة نوبل للسالم عام 
1949 لدراساته يف مجال التغذية.

نوريس إي. دود21
1953-1948

الواليات املتحدة األمريكية )1879-
1968(. قبل تعيينه شغل العديد 

من املناصب يف الجمعيات والهيئات 
الزراعية يف بالده. وتحت قيادته 
انتقلت منظمة األغذية والزراعة 

من واشنطن العاصمة إىل روما.

فيليب يف. كاردون31
1956-1954

الواليات املتحدة األمريكية )1889-
1965(. حاصل عىل ماجستري 

يف االقتصاد الزراعي من جامعة 
كاليفورنيا. قبل االنضامم إىل املنظمة، 

كان مدير وزارة الزراعة األمريكية.

بيناي رانجان سني41
1967-1956

الهند )1898-1993(. شغل 
الزراعة وسفري.  منصب أمني وزارة 

وهو أول مدير عام من دولة 
نامية، وهو من أطلق حملة 

القضاء عىل الجوع يف عام 1960.

اديك هندريك بورما51
1975-1967 

هولندا )1912–1992(. شغل 
منصب مدير عام األغذية يف بالده 

عام 1945. وشغل منصب أول مدير 
تنفيذي لربنامج األغذية العاملي يف 
عام 1962 قبل تويل منصب مدير 

عام منظمة األغذية والزراعة.

إدوارد صوما61
1993-1976

لبنان )1926-2012(. كان يشغل 
منصب مدير تطوير األرايض 

واملياه يف املنظمة حتى عام 1975. 
وبصفته مديرًا عاًما ملنظمة األغذية 

والزراعة، أنشأ برنامج التعاون 
التقني لتوفري املساعدة العاجلة.

جاك ضيوف71
2011-1994

يف  عضو   .)1938( السنغال 
املركزي  البنك  عام  وأمني  الربملان، 

وسفري  أفريقيا،  غرب  لدول 
املتحدة.  األمم  لدى  سنغايل 

منظمة  يف  فرتة  أطول  وشغل 
بأي  مقارنة  والزراعة  األغذية 

آخر. عام  مدير 

خوسيه جريزيانو دا سيلفا81
2019-2012

الربازيل )1949(. خريج الهندسة 
الزراعية، جامعة ساو باولو. 

وترأس برنامج القضاء عىل الجوع 
يف الربازيل كوزير استثنايئ لألمن 
الغذايئ ومكافحة الجوع. وأعيد 

انتخابه ملنصب مدير عام املنظمة 
يف عام 2015.
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1945 كندا، 
ُولدت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( 
بعد ظهر يوم 16 أكتوبر/ترشين األول 1945، عندما 
تم توقيع دستورها من قبل 34 دولة. وبحلول نهاية 

الدورات، كان لدى املنظمة 42 عضًوا.

©FAO
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كانت بدايات منظمة ألغذية والزراعة 
مرتحلة للغاية: حيث نشأت يف عام 1943 يف 

هوت سربينغز بوالية فرجينيا، وتأسست يف عام 
1945 يف مدينة كيبيك بكندا، وكان مقرها مؤقتًا 
يف واشنطن العاصمة، بينام كان مؤمتر املنظمة 
يتداول حول مكان إنشاء املقر الرئييس بشكل 

دائم. وكان هناك خمسة بلدان مرشحة )اعتربت 
األمم املتحدة ألغراض التصويت دولة منفصلة(: 

-1 الدامنرك – كوبنهاغن، -2 إيطاليا – روما، 
-3 سويرسا - جنيف، لوزان أو فيفي أو مونرتو، 

-4 الواليات املتحدة األمريكية - أربعة مواقع 
يف واشنطن أو بالقرب منها، مبا يف ذلك جامعة 

ماريالند، -5 األمم املتحدة - جزء من املقر 
الدائم يف مدينة نيويورك.

للزراعة  الدويل  املعهد  مقر  وباعتبارها 
القرن العرشين،  خالل النصف األول من 

الخيار األكرث منطقية. ومع  كانت روما هي 
ذلك، بحلول عام 1945 مل يكن قد اتُخذ 
قرار بعد. ويف هذه األثناء، وتحديًدا يف 

املنظمة  1946، تحملت  أغسطس/آب   1
للزراعة،  الدويل  املعهد  مسؤولية  رسميًا 

التي  الشهرة  "الحفاظ عىل  وذلك لضامن 
البلدان األعضاء عىل مدار  كونها املعهد يف 

الرائد". العمل  أربعني عاًما من 

وتم تنفيذ االنتقال من قبل مكتب منظمة 
األغذية والزراعة اإلقليمي ألوروبا، والذي 

كان مقره مؤقتًا يف روما. وأخريًا يف عام 1949، 
صوت الوفود يف الدورة الخامسة للمؤمتر يف 

واشنطن العاصمة، ولكن ليس دون التعبري أوالً 
عن آرائهم املتباينة بشأن املرشحني الخمسة. 
وأكد وفود كل من الدامنرك وفنلندا وفرنسا 
وهايتي والعراق وإيطاليا وهولندا والرنويج 

وباكستان واململكة املتحدة ويوغوسالفيا 
"احتامل تحقيق  مدخرات نقدية من خالل 
االنتقال إىل منطقة العملة السهلة". وأعرب 

وفود شييل وكوبا وجمهورية الفلبني والواليات 
املتحدة األمريكية عن شكوك بشأن هذا 
املوقف، حيث شعروا أن "هذه الخطوة 
ستكون باهظة الثمن، وأن عدم التوازن 
التجاري وعدم قابلية العمالت للتحويل 

مؤقتة، وأن امليزة النقدية املؤقتة ستنتهي يف 
وقت الحق".

وأكد وفود الربازيل وشييل عىل "الوفورات 
التي ميكن تحقيقها عن طريق نقل املقر 

إىل موقع األمم املتحدة، حيث ميكن 
الحصول عىل الخدمات املركزية بتكلفة 

منخفضة". كام أكد وفود جمهورية الصني 
الشعبية وهايتي وليبرييا واملكسيك وآخرين 

"أهمية اختيار موقع خاٍل من الفصل أو 
التمييز بسبب العرق أو الدين". ويف هذا 

الصدد، أحاطت اللجنة علاًم ببالغ تم تلقيه 
من الجمعية الوطنية األمريكية للنهوض 
باألشخاص امللونني، التي عارضت موقع 

جامعة ماريالند. واتفق جميع املتحدثني عىل 
أن املوقع الجديد "ينبغي أن يوفر الظروف 

الثقافية والفكرية واالجتامعية املواتية لعمل 
املنظمة وللموظفني ولألرس ولزيارات املقر".

وبعد  التصويت،  عملية  بدأت  وأخريًا، 
املنظمة  علمت  تصويت  بطاقات  خمس 

إيطاليا.  الدائم هو روما،  أن موقعها 
السابق  املوقع  اإليطالية  الحكومة  وعرضت 

فيايل  الكائن يف  اإليطالية،  أفريقيا  لوزارة 
تريمي دي كاراكاال يف روما، كمقر جديد 

والزراعة. األغذية  ملنظمة 

االقتراعالمواقع المقترحة

1ª2ª3ª4ª5ª

––––2الدانمرك 

2428292930إيطاليا

–––32سويسرا

––1363األمم المتحدة

1521252728الواليات المتحدة األمريكية

–1112امتناع عن التصويت

5858585858مجموع األصوات المدلى بها

33333عدم التصويت

عة لزرا وا ألغذية  ا منظمة  مقر  موقع  ر  ختيا ا

لرئييس ا ملقر  ا موقع  عىل  لتصويت  ا ئج  نتا
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منظمة األغذية والزراعة يف 152 بلًدا من خالل ترتيبات تعمل 
مكاتب ومتثيل مختلفة. وتتطور هذه الشبكة العاملية للمكاتب 
امليدانية الالمركزية باستمرار لتلبية االحتياجات الناشئة واألولويات 
اإلمنائية للبلدان، وتزيد من تأثري منظمة األغذية والزراعة يف امليدان - عىل املستويات 

القطرية ودون اإلقليمية واإلقليمية.
تأسيس  منذ  والتكنولوجي،  واالقتصادي  السيايس  الصعيد  عىل  العامل  تطور  لقد 

األعضاء  الدول  تكن معظم  مل  عندما   -  1945 عام  والزراعة يف  األغذية  منظمة 
ومن  العامل  فقراء  غالبية  نجد  يف حني  المركزية.  مكاتب  أول  إنشاء  ومنذ   - مستقلة 

عدد  فإن  الدخل،  متوسطة  البلدان  يف  اآلن  يعيشون  املزمن  التغذية  سوء  من  يعانون 
الكوارث  تأثري  يتسارع  أن  املتوقع  ومن  االرتفاع،  يف  آخذ  الشديدة  األزمات  وحجم 
من  تعاين  التي  املنخفض  الدخل  ذات  البلدان  وتحتاج  باملناخ.  املرتبطة  الطبيعية 

تغري  بسبب  خاصة  عناية  إىل  النامية  الصغرية  الجزرية  والدول  الغذاء،  يف  عجز 
الدعم  لزيادة  مبتكرة  وإقامة رشاكات  طرق  اتباع  يلزم  نفسه،  الوقت  ويف  املناخ. 

الدخل. املتوسطة  البلدان  يف  ذلك  يف  مبا  الضعفاء،  للسكان  املقدم 
للتكيف  قابلة  والزراعة  األغذية  ملنظمة  امليداين  الوجود  وطبيعة  تغطية  إن 

ومستويات  األزمات  حاالت  وظهور  املتغرية،  القطرية  السياقات  مع  بالرضورة 
رشكاء  فيه  يوجد  الذي  املكان  مثل  األخرى  واالعتبارات  الصمود،  عىل  القدرة 

والزراعة. األغذية  منظمة 

كينيا
أحد املستفيدين من 
مرشوع مشرتك بني 

منظمة األغذية والزراعة 
وبنك رابو.

 ©FAO/PETTERIK
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شبكة مرنة: مكاتب منظمة األغذية 
والزراعة الالمركزية
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املحلية واإلجراءات  العاملية  األهداف 
اإلقليمية املكاتب 

األغذية  منظمة  استجابة  والزراعة  األغذية  ملنظمة  الخمسة  اإلقليمية  املكاتب  تقود 
والتنمية  والزراعة  الغذايئ  لألمن  الرئيسية  لألولويات  االختصاصات  املتعددة  والزراعة 

أساسيًا يف صياغة جدول أعامل منظمة  تلعب دوًرا  الجغرافية. وهي  الريفية يف مناطقها 
للمنظمة – وهو  اإلقليمية  املؤمترات  إدارة  السياسات من خالل  األغذية والزراعة بشأن 

الحوكمة يف منظمة األغذية والزراعة. متثل املكاتب  ما ميثل جزًءا ال يتجزأ من عملية 
املنظامت  ذلك  اإلقليمية، مبا يف  الكيانات  وتؤيدها مع  والزراعة  األغذية  اإلقليمية منظمة 

األمم  الرشاكات مع وكاالت  تعزز  االقتصادي. كام  التكامل  الدولية ومنظامت  الحكومية 
التنمية. اآلخرين يف  املصلحة  األخرى وأصحاب  املتحدة 

الفرعية اإلقليمية  املكاتب 
املتطورة  الخربة  تقدم  فرعية  إقليمية  مكاتب  والزراعة عرشة  األغذية  منظمة  متتلك 
الفني، واملساعدة يف  الدعم  لتقديم  أول مالذ  الحكومات. فهي  استجابة لطلبات  يف 

مناطقها  والقيام مبرشوعات محددة يف  القدرات  وبناء  السياسات  بشأن  املشورة  تقديم 
املوارد  وتعبئة  القطرية  الربامج  إعداد  يف  الفرعية  اإلقليمية  املكاتب  تساعد  الجغرافية. 

تعامالتها مع  والزراعة يف  األغذية  التأييد والرشاكات، ومتثل منظمة  وكذلك حشد 
اإلقليمية. دون  املؤسسات 

القطرية املكاتب 
تحتل املكاتب القطرية للمنظمة - أو ممثلوها - مركز الصدارة يف العمل عىل مكافحة 

جميع أشكال الجوع وبناء قدرة الناس عىل الصمود أمام اآلثار الضارة لتغري املناخ 
والتحديات العاملية األخرى. وهنا تصل منظمة األغذية والزراعة إىل تحقيق أقىص إمكاناتها 
من خالل تقديم املشورة االسرتاتيجية يف مجال السياسات وإتاحة الخربة التقنية املستهدفة 

حيثام تكون هناك حاجة ماسة إليها: أي يف امليدان.
مع  القطري  املستوى  عىل  الوثيق  والزراعة  األغذية  منظمة  تعاون  يعد 

عنه  غنى  ال  قوة  مصدر  مبثابة  اآلخرين  الوطنيني  والرشكاء  املضيفة  الحكومات 
أهداف  تحقيق  أجل  من  العمل  وكذلك  األعضاء،  للدول  العاملية  األهداف  لتحقيق 

واألمن  الزراعية  بالتنمية  تتعلق  التي  تلك  سيام  ال   ،)SDG( املستدامة  التنمية 
القطرية  املتحدة  األمم  فرق  يف  والزراعة  األغذية  منظمة  دور  إن  والتغذوي.  الغذايئ 
القدرات  لبناء  أفضل  فرًصا  يخلق  املجال  هذا  يف  اآلخرين  التنمية  رشكاء  من  وقربها 

املحلية. الخربات  واستغالل  الوطنية 

واملعلومات االتصال  مكاتب 
تضم الشبكة الالمركزية للمنظمة أيًضا ستة مكاتب اتصال )مقرها يف بروكسل وجنيف وموسكو 

وطوكيو ونيويورك وواشنطن( ومكتبني إعالميني يف إسبانيا والربتغال. ويشمل دور املكتب يف 
لشبونة تعزيز رشاكة منظمة األغذية والزراعة مع مجتمع البلدان الناطقة باللغة الربتغالية.

القدرة  بصورة مستمرة على  التأكيد  »يتم 
ملنظمة  املركزية  غري  للمكاتب  املعززة 

احتياجات  تلبية  على  والزراعة  األغذية 
مع  الضعيفة،  والشعوب  البلدان  معظم 

واملوارد  املعرفة  الكاملة من  االستفادة 
املتوافرة يف كل بلد.«

دا سيلفا خوسيه جريزيانو 
والزراعة األغذية  مدير عام منظمة 

والزراعة األغذية  منظمة  موظفي  توزيع 

تتضح أهمية 
املكاتب الالمركزية 
يف منظمة األغذية 

والزراعة من 
خالل حقيقة أن 
40 يف املائة من 

املوظفني يوجدون 
يف املكاتب 

الالمركزية، التي 
تستحوذ عىل 
حوايل 30 يف 

املائة من امليزانية 
العادية.

إجاميل عدد املوظفني
)فقط المندرجين تحت موازنة البرنامج العادي(

املقر الرئييس

املكاتب الالمركزية

  منظمة األغذية والزراعة املفتوحة
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لنيجر ا
مدير عام منظمة 

األغذية والزراعة خوسيه 
جرازيانو دا سيلفا يلقي 

كلمه خالل افتتاح 
مرشوع صهريج منظمة 

األغذية والزراعة يف قرية 
دارجي، منطقة مرادي.

 ©FAO/IFAD/ WFP/LUIS

TATO

 40 عاًما من 
القطري التمثيل 

وإصالح  والزراعة  األغذية  منظمة 
اإلمنائية املتحدة  األمم  منظومة 

تم افتتاح سبعني يف 
املائة من مكاتب 

التمثيل القطرية ملنظمة 
األغذية والزراعة بني 
عامي 1977 و1979. 

ومنذ عام 2017، أصبحت منظمة األغذية والزراعة والحكومات املضيفة 
تحتفي بالتقدم املحرز حتى اآلن. وبعد أربعة عقود من التعاون املثمر، 

أصبحت منظمة األغذية والزراعة اليوم منظمة معرفية مشهورة ذات 
أقدام راسخة يف األرض وتتامىش أعاملها مع أولويات الحكومات.

وقد أبرزت مبادرة الذكرى السنوية املستمرة ملدة ثالث سنوات أهمية 
تعاون منظمة األغذية والزراعة مع الدول األعضاء يف تحقيق أهداف 
التنمية املستدامة من خالل اإلجراءات املحلية، مام أدى إىل تجديد 

االلتزام بالقيام بعمل متضافر مبوجب جدول أعامل عام 2030 - عىل 
املستوى القطري وما وراءه.

انظر أدناه لالطالع عىل البلدان التي احتفلت مبرور 40 عاًما عىل 
تأسيسها بني عامي 2017 و 2019.

أفريقيا: بنني وبوركينا فاسو والكامريون وجمهورية أفريقيا الوسطى 
وتشاد والكونغو وجمهورية الكونغو الدميقراطية وغامبيا وغينيا وكينيا 
وليبرييا ومايل وموزمبيق والنيجر ونيجرييا والسنغال وسرياليون وأوغندا 

وجمهورية تنزانيا وزامبيا.

الرشق األدىن وشامل أفريقيا: مرص والعراق واألردن ولبنان وموريتانيا 
والسودان والجمهورية العربية السورية واليمن.

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي: بربادوس ودولة بوليفيا املتعددة 
القوميات والربازيل وتشييل وكولومبيا وكوبا وجمهورية الدومينيكان 

وإكوادور والسلفادور وغيانا وهايتي وهندوراس وجامايكا واملكسيك 
وأوروغواي.

آسيا: بنغالديش والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران اإلسالمية 
وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار ونيبال وباكستان والفلبني 

ورسيالنكا وفييت نام.

أوروبا وآسيا الوسطى: عىل الرغم من أن الوجود الدائم للمنظمة من 
خالل التمثيل القطري يف أوروبا وآسيا الوسطى يعد أكرث حداثة من 

األقاليم األخرى، فقد تم تنفيذ أول مشاريع للمنظمة يف املنطقة منذ 
أكرث من 40 عاًما، بدًءا من عام 1977.

يف عام 2018، مهد قرار جديد لألمم املتحدة الطريق ملا وصفه األمني العام لألمم املتحدة: 

»بالتحول األكرث طموًحا وشمواًل يف منظومة األمم املتحدة اإلمنائية منذ عقود«. وكان 

الغرض األسايس من هذا العمل املتضافر إلعادة هيكلة منظومة األمم املتحدة اإلمنائية 

- وخاصة عىل املستوى القطري - هو ضامن تحقيق نتائج خطة التنمية املستدامة لعام 

2030. وقد رحبت منظمة األغذية والزراعة باإلصالحات، ال سيام نهجها املدفوع بالبلدان، 

والذي يعد بالفعل مامرسة سائدة ضمن اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة التي ترمي إىل 

تحقيق الالمركزية. ويعد التنسيق والتعاون الوثيق بني أعضاء فريق األمم املتحدة القطري 

من العنارص األساسية يف تنفيذ اإلصالحات.

1.5 الفصل 
الالمركزية والزراعة  األغذية  منظمة  مكاتب  مرنة:  شبكة 
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الرشق األدىن وشامل أفريقيا
املكتب اإلقليمي القاهرة، مرص

املكاتب الفرعية
شمال أفريقيا: مدينة تونس، تونس

دول مجلس التعاون الخليجي واليمن: أبو ظبي، اإلمارات 
العربية المتحدة

أفريقيا
املكتب اإلقليمي أكرا، غانا

املكاتب الفرعية
غرب أفريقيا: داكار، السنغال
وسط أفريقيا: ليبرفيل، غابون

شرق أفريقيا: أديس أبابا، إثيوبيا
جنوب أفريقيا: هراري، زمبابوي

أوروبا ووسط آسيا
املكتب اإلقليمي يف بودابست، املجر

املكاتب الفرعية
آسيا الوسطى: أنقرة، تركيا

مكتب االتصال
مع االتحاد األوروبي وبلجيكا 

بروكسل، بلجيكا

مكتب االتصال
 مع األمم المتحدة 

جنيف، سويسرا

مكتب االتصال
 مع االتحاد الروسي 

موسكو، روسيا االتحادية

مكتب املعلومات
مدريد إسبانيا

مكتب املعلومات
لشبونة، البرتغال

آسيا واملحيط الهادئ
املكتب اإلقليمي بانكوك، تايالند

املكاتب الفرعية
جزر المحيط الهادئ: آبيا، ساموا

مكتب االتصال
مع اليابان يوكوهاما، اليابان

آسيا والمحيط الهادئ 
المكتب اإلقليمي
بانكوك، تايلند

 الشرق األدنى 
وشمال أفريقيا
المكتب اإلقليمي
القاهرة، مرص

الجغرافية   التغطية 
واملوقع

 منظمة األغذية والزراعة موجودة 

 يف 152 دولة من خالل ترتيبات 

مختلفة ومتثيلية  مكتبية 
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أمريكا الالتينية والكاريبي
املكتب اإلقليمي سانتياغو، شييل

املكاتب الفرعية
الكاريبي: بريدجتاون، بربادوس

أمريكا الوسطى: مدينة بنما، بنما

أمريكا الشاملية
مكتب االتصال

 ألمريكا الشمالية واشنطن، 
الواليات المتحدة األمريكية

مكتب االتصال
مع األمم المتحدة نيويورك، 
الواليات المتحدة األمريكية

أفريقيا
المكتب اإلقليمي

أكرا، غانا

 أوروبا وآسيا 
الوسطى

المكتب اإلقليمي
بودابست، املجر

 الشرق األدنى 
وشمال أفريقيا
المكتب اإلقليمي
القاهرة، مرص

أمريكا الالتينية
والكاريبي

المكتب اإلقليمي
سانتياجو، شييل

ال  تُعرب الحدود واألسامء املوضحة والتسميات املستخدمة 
يف هذه الخريطة عن أي رأي من جانب منظمة األغذية 

والزراعة بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو 
منطقة أو سلطات أي منها، أو بشأن تعيني حدود وتخوم أي 

منها. متثل الخطوط املتقطعة عىل الخرائط خطوط حدود 
تقريبية قد ال يكون هناك اتفاق كامل بشأنها. تشري البيانات 

إىل مارس/آذار 2019

مصدر الخريطة: األمم املتحدة فرباير/شباط 2019. 
مكتب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، قسم 

املعلومات الجغرافية املكانية.
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عملية مكافحة الجوع وسوء التغذية والفقر، تتضمن التحديات الرئيسية يف 
التي تواجه أفريقيا انخفاض مستويات اإلنتاجية وضعف سالسل القيمة الزراعية 

ووجود درجة عالية من التعرض لألزمات الناجمة عن املناخ والرصاع. وتعمل منظمة 
األغذية والزراعة بالتعاون مع رشكاء يف أفريقيا عىل إنشاء قطاع زراعي أكرث قدرة عىل املنافسة 

واإلنتاجية والتنوع يف جميع أنحاء القارة. وينصب الرتكيز عىل توليد فرص العمل، وال سيام 
للشباب، وعىل متكني املرأة، وعىل توفري الدعم العميل ألصحاب الحيازات الصغرية الذين 
يحتاجون إىل أدوات ومدخالت أخرى وكذلك الوصول إىل املعلومات يف الوقت املناسب.

ومن خالل التعاون الوثيق مع االتحاد األفريقي والجامعات االقتصادية اإلقليمية، 
تدعم منظمة األغذية والزراعة حملة البلدان الخاصة »بالقضاء عىل الجوع وسوء 

التغذية« بحلول عام 2025. باإلضافة إىل دعم وضع السياسات وتخطيط االستثامر، 
تركز منظمة األغذية والزراعة عىل تحسني األمن الغذايئ وأنظمة رصد التغذية واملساواة 

بني الجنسني والحامية االجتامعية. وتُكرس الجهود اإلقليمية ودون اإلقليمية والقطرية 
للتكثيف املستدام لإلنتاج وما يرتبط به من قضايا مرحلة ما بعد اإلنتاج، مبا يف ذلك 

تحسني معالجة املنتجات الزراعية وتجهيزها وتوزيعها وتحسني جودة األغذية وسالمتها 
وكذلك الوصول إىل األسواق. وميثل تحسني القدرة عىل الصمود واالستجابة للكوارث 

واألزمات عىل املستويات اإلقليمية والوطنية واملجتمعية دامئًا إحدى األولويات القصوى.

تعد الرشاكات االسرتاتيجية، مبا يف ذلك التعاون الوثيق مع وكاالت األمم املتحدة 
األخرى العاملة يف هذا املجال، جزًءا ال يتجزأ من اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة 

الرامية لتحقيق الالمركزية، وأمرًا رضوريًا لدعم تحقيق البلدان األفريقية ألهداف 
التنمية املستدامة والتزامات ماالبو. وبالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة التي تتخذ 

من روما مقرًا لها، تشارك منظمة األغذية والزراعة يف حوارات رفيعة املستوى تتعلق 
بالسياسات مع الحكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن القضايا العاملية الرئيسية 

مثل القدرة عىل الصمود والتأهب واالستجابة لظاهريت النينيو والنينيا.
وإدراكًا ألن مشكلة سالمة األغذية متثل عائًقا أمام التجارة األقاليمية الفعالة وتحسني 

األمن الغذايئ والتغذية يف أفريقيا، تم تنظيم أول مؤمتر دويل مشرتك بني منظمة األغذية 
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واالتحاد األفريقي حول سالمة األغذية يف إثيوبيا 

يف فرباير/شباط 2019. وقد اجتمع الوزراء وممثلو الحكومات الوطنية وكبار واضعي 
السياسات واملجموعات غري الحكومية لتحديد اإلجراءات واالسرتاتيجيات الرئيسية الالزمة 

للتصدي للتحديات التي تواجه سالمة األغذية عىل املستوى العاملي ولتعزيز االلتزام 
السيايس بزيادة الرتكيز عىل األمن الغذايئ والتغذية وسالمة األغذية يف خطة عام 2030 من 

أجل تنمية مستدامة. وكانت منظمة األغذية والزراعة ممثلة يف املؤمتر من خالل املكتب 
اإلقليمي الفرعي لرشق أفريقيا ومن خالل التمثيل القطري.

ل لسنغا ا
تتمتع السنغال ومنظمة األغذية والزراعة برشاكة 

ديناميكية منذ افتتاح مكتب متثيل منظمة األغذية 
والزراعة يف داكار يف عام 1977. وقد نجحت السنغال 

بدعم من منظمة األغذية والزراعة يف االستفادة من 
الوسائل الالزمة لتحديث وتكثيف قطاعها الزراعي، وبناء 

السنغال
نساء من جمعية جابو 

أندي ليجي، التي تدعمها 
منظمة سيمبيوز غري 

الحكومية املحلية، 
يقطفن النعناع ويناقشن 

فائدة إنتاج األعشاب 
الخاصة بهن.
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BENEDICTE KURZEN

يقيا فر أ
املكتب اإلقليمي: أكرا، غانا )أنشئ 1959(

الفرعية:  اإلقليمية  املكاتب 
)2006 ليربفيل، غابون )تقديرات   - أفريقيا  وسط 

أبابا، إثيوبيا )تقديرات 2007( رشق أفريقيا - أديس 

جنوب أفريقيا - هراري، زمبابوي )تقديرات 2006(

غرب أفريقيا - داكار، السنغال )حوايل 2018(

مبادرات منظمة األغذية والزراعة اإلقليمية
� 2025 الجوع بحلول عام  بالقضاء عىل  أفريقيا  التزام 
أفريقيا � يف  القيمة  سلسلة  وتطوير  املستدام  اإلنتاج  تكثيف 
بناء املرونة يف األرايض الجافة يف أفريقيا �
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األمن الغذايئ وتحسني النظم الغذائية. وتعمل منظمة األغذية والزراعة من خالل 
فريقها اإلقليمي الفرعي املعني باملرونة يف غرب أفريقيا ومنطقة الساحل املوجود يف 
داكار عىل تطوير سبل عيش مرنة ومستدامة يف جميع أنحاء املنطقة دون اإلقليمية. 

ومن خالل تعزيز نهج مبتكر للحامية االجتامعية يتضمن عمليات تحويل إنتاجية 
)CASH +(، والتكيف مع تغري املناخ وتطبيق اسرتاتيجيات داعمة للتغذية، يدعم 
الفريق اإلقليمي الفرعي املعني باملرونة يف غرب أفريقيا ومنطقة الساحل 17 دولة 

ترضرت من كوارث وأزمات.
والزراعة  األغذية  السنغال ومنظمة  2018، وقعت حكومة  الثاين  يناير/كانون  ويف 

داكار. وبسبب وجود  أفريقيا يف  لغرب  الفرعي  اإلقليمي  املكتب  اتفاقية إلنشاء 
الخطوة للسنغال لعب دور أكرب يف دعم حوار  بالفعل، ضمنت هذه  عالقات متينة 

سيام  ال  والغذائية،  الزراعية  التنمية  أولويات  واسرتاتيجيات  اإلقليمية  دون  السياسات 
املستدامة. التنمية  بأهداف  يتعلق  فيام 

كينيا
كان هناك تعاون وثيق بني منظمة األغذية والزراعة وكينيا 
قبل إنشاء مكتب التمثيل القطري للمنظمة والذي أنشئ 
يف عام 1977. وتوجد اليوم شبكة من املكاتب الفرعية يف 

كينيا، ويستضيف مكتب التمثيل الفريق اإلقليمي ملركز 
الطوارئ الخاص بأمراض الحيوان العابرة للحدود التابع 

ملنظمة األغذية والزراعة وهو فريق معنى بالصمود يف رشق أفريقيا وفريق إقليمي 
لتكنولوجيا املعلومات وزمالء من مركز االستثامر التابع للمنظمة.

للنهوض  الحكومة  مع  العقود  مر  عىل  والزراعة  األغذية  منظمة  عملت  وقد 
االستجابة  وتعزيز  الرئيسية،  الزراعية  املؤسسات  وتوحيد  كينيا،  يف  الزراعة  بقطاع 
والزراعة  األغذية  منظمة  أنشأت  وقد  األغذية.  وسالمة  التغذية  وتحسني  للجفاف 

األلبان  مجال  يف  للتدريب  فريدة  معاهد  املايض  القرن  وسبعينيات  ستينيات  يف 
بلدان  من  الطالب  لجذب  إقليميًا  مورًدا  ميثل  اليزال  والذي  كينيا،  يف  ومنتجاتها 
واألكرث  األكرب  جعلها  مام  األلبان،  صناعة  منو  يف  ساهموا  لقد  أفريقيا.  يف  أخرى 

األلبان  قطاع  وميثل  الكربى.  الصحراء  جنوب  الواقعة  األفريقية  الدول  يف  تطوًرا 
كينيا. اإلجاميل يف  املحيل  الناتج  املائة من  8  يف  اليوم حوايل  الفرعي 

والزراعة  األغذية  منظمة  اآلخرين، ساهمت  والرشكاء  الحكومة  مع  وبالتعاون 
430 مليون  االقتصادية مببلغ  تكلفته  الذي قدرت  البقري،  الطاعون  القضاء عىل  يف 

دوالر. وقد تم اإلعالن عن هذا اإلنجاز التاريخي رسميًا يف عام 2011. واليوم، ال تزال 
الحيوانية يف كينيا: منذ عام  الرثوة  بنشاط يف قطاع  األغذية والزراعة تعمل  منظمة 
7 ماليني رأس من املاشية،  الخاصة بتطعيم أكرث من  الرتتيبات  2015، قامت بعمل 

الصمود بني  العيش عىل  للامشية وبناء قدرة سبل  املبكرة  الوفيات  وبالتايل منع 
الرعوية. املجتمعات 

اإلنتاج  لزيادة  مزارع  ألف   200 تدريب  الحديثة  األخرى  األولويات  وتتضمن 
تتجاوز  بسوق  روابط  وجود  وضامن  املنتجني  مجموعات  وتشكيل  واإلنتاجية 

أمرييك. دوالر  مليون   50 قيمتها 

كينيا
عامل يف مصنع 

فيكتوريان فودز 
فاكتوري ينظفون 

قطًعا من جلد أسامك 
الفرخ النيلية التي يتم 

اصطيادها من بحرية 
توركانا ضمن عملية 

الحصول عىل منتجات 
أسامك الفرخ النيلية 

التي يتم إنتاجها ونقلها 
وتوزيعها بواسطة الرشكة 

الكينية يف كيتايل.

©FAO/LUIS TATO

من  العديد  أفريقيا  »تواجه 
التحديات اليت تقف يف طريق 
بالنسبة  املهم  من  الزراعي.  النمو 
للزراعة  األولوية  إعطاء  للحكومات 
القيمة،  تطوير سالسل  لدعم 
ومساعدة  االستثمارات،  وتعزيز 
أنفسهم  تنظيم  على  املزارعني 
باألسواق«. وربطهم 
آيب هايل غابرييل
العام املدير   مساعد 
ألفريقيا والزراعة  األغذية  ملنظمة  اإلقليمي  واملمثل 
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ومببادرة  ماالبو  إلعالن  الكامل  بالتنفيذ  كينيا  تلتزم   ،»2030 »رؤية  مع  ومتشيًا 
كبرية  قطرية  برامج  حافظة  وجود  ويف ظل   .»2025 عام  بحلول  الجوع  »القضاء عىل 
الرضورية  التنمية  مجال  يف  الصدارة  موقع  والزراعة  األغذية  منظمة  تحتل  ومتنامية، 

بالزراعة. الصلة  ذات  للقطاعات  املقدمة  الطارئة  واملساعدات 

لنيجر ا
منذ افتتاح مكتب متثيل النيجر يف عام 1978، عملت 
منظمة األغذية والزراعة والحكومة مًعا عىل تحسني 
سبل العيش، ال سيام يف املناطق الريفية من البالد. 

وركزت التدخالت املبكرة عىل األمن الغذايئ والتنمية 
الريفية والزراعة املستدامة. وتحتل منظمة األغذية 
والزراعة مركز الصدارة يف العديد من العمليات الوطنية املتعلقة بصياغة وثائق 

السياسات، واسرتاتيجيات وأنظمة التنمية الزراعية، مبا يف ذلك االسرتاتيجية الوطنية 
للقضاء عىل الجوع أو مبادرة »أهل النيجر يطعمون أهل النيجر«. وقامت منظمة 

األغذية والزراعة بتطوير أو تنفيذ العديد من املامرسات الجيدة - مثل نظام 
ائتامن مخزون الضامن، ونوادي االستامع املجتمعية يف دمييرتا، ومدارس الحقول 

الزراعية والرعوية – والتي تبناها اآلن رشكاء آخرون.
وتعترب النيجر من بني بلدان غرب أفريقيا التي استفادت من دعم منظمة 

األغذية والزراعة يف الكشف املبكر عن إنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض باستخدام 
التقنيات التي تستعني بالَذرَة. وتشارك منظمة األغذية والزراعة أيًضا يف مرشوع 

املختربات البيطرية VETLAB لتعزيز مختربات التشخيص البيطري من أجل 
التشخيص الرسيع واملحدد ألمراض الحيوانات العابرة للحدود يف أفريقيا. ويعترب 
املخترب البيطري الوطني يف النيجر جزًءا من شبكة مختربات التشخيص البيطري 

التي تدعمها منظمة األغذية والزراعة والتي تربط املنشآت البيطرية يف 44 دولة 

لنيجر ا
مزارعة تسلم ماعزها 

ليعتني بها رعاة محليون، 
بالقرب من جفايت. 

وتعترب جافايت واحدة من 
املجتمعات التي دعمها 

الصندوق االستئامين 
للتضامن األفريقي 

)ASTF( يف تنفيذ مبادرة 
القضاء عىل الجوع »أهل 

النيجر يطعمون أهل 
النيجر«.

 ©FAO/ANDREW

ESIEBO

 جائزة 
الجوع للقضاء عىل  الرامية  لألعامل 

خالل منتدى القيادة الوطنية الذي 

عقد يف سبتمرب/أيلول 2018، فاز 

مكتب متثيل منظمة األغذية والزراعة 

يف كينيا بجائزة عن عمله يف البالد، مع 

اإلشارة بشكل خاص إىل مساهمته يف 

تحقيق الهدف 2: القضاء عىل الجوع. 

وقد استضافت مؤسسة بيل وميليندا 

غيتس الفاعلية يف جامعة نريويب. 
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يف أفريقيا )و19 دولة يف آسيا(. وباعتبار النيجر واحدة من الدول األعضاء العرش يف لجنة مكافحة 
الجراد الصحراوي التابعة ملنظمة األغذية والزراعة يف اإلقليم الغريب )CLCPRO(، تلعب دوًرا رئيسيًا 

يف تنفيذ اسرتاتيجية املكافحة الوقائية يف املنطقة.

غشقر مد
أصبحت مدغشقر عضو يف منظمة األغذية والزراعة منذ عام 1961. وبدأ 

التعاون التقني يف عام 1981 بعد افتتاح مكتب متثيل منظمة األغذية 
والزراعة يف أنتاناناريفو. ومنذ ذلك الحني، ركزت حوايل 60  يف املائة من 

األنشطة عىل تحسني اإلنتاج الزراعي و25  يف املائة من األنشطة عىل 
تدخالت بناء قدرة األفراد واألرس عىل الصمود.

مكافحة جراد مدغشقر املهاجر: تم وضع وتنفيذ برنامج طوارئ مدته ثالث سنوات بشكل مشرتك بني 
منظمة األغذية والزراعة ووزارة الزراعة يف مدغشقر يف الفرتة بني 2012 و 2016 للتعامل مع اجتياح الجراد. 

وقد ساعدت االستجابة يف الوقت املناسب عىل إنقاذ سبل عيش سكان مدغشقر، وتجنب حدوث املزيد 
من التدهور يف انعدام األمن الغذايئ. وبشكل عام، نفذت منظمة األغذية والزراعة والرشكاء الوطنيون 

ثالث حمالت متتالية للسيطرة عىل أعداد الجراد. استطاعت الحملة األوىل )2014/2013( وقف الكارثة 
بنجاح، واستطاعت الحملة الثانية )2015/2014( خفض الكارثة، مع حامية املحاصيل واملراعي، وحققت 

آخر حملة )2016/2015( حالة خمود تقريبا. وبفضل الربنامج متعدد جهات التمويل الذي امتد عىل مدى 
ثالث سنوات، أسفرت اسرتاتيجية املكافحة الوقائية للجراد وحمالت مقاومة الجراد السنوية عن إنشاء املركز 

الوطني بحكومة مدغشقر ملكافحة الجراد، ومستودع للمبيدات الحرشية وتدريب موظفني تدريبًا جيًدا.

ليا إيطا
من اليسار إىل اليمني، كانايو نوانزي، رئيس 
الصندوق وممثل الصندوق ومدير عام 
منظمة األغذية والزراعة وممثل منظمة 
األغذية والزراعة واملدير التنفيذي لربنامج 
األغذية العاملي إيرثرين كوزين وممثل 
برنامج األغذية العاملي خالل حفل توزيع 
الجوائز عىل الهيئات التي تتخذ من روما 
.)RBA( مقرًا لها والذي أقيم يف روما

©FAO/GIULIO NAPOLITANO

الصمود  القدرة عىل   بناء 
الريادة تحتل دور 

جائزة  القطري  الفريق   منح 
امليداين العمل  التميز يف مجال 

التابع  القطري  مدغشقر  فريق  حصل 
روما  من  تتخذ  التي  املتحدة  األمم  لوكاالت 

منظمة  عن  ممثلني  يضم  والذي  لها،  مقًرا 
للتنمية  الدويل  والصندوق  والزراعة  األغذية 

عىل  العاملي،  األغذية  وبرنامج  الزراعية 
الفرتة  يف  امليداين  العمل  يف  التميز  جائزة 

الثالثة  البلدان  ممثلو  وحصل   .2016-2015
تقديًرا   2017 مارس/آذار  الجائزة يف  عىل 

والفعال. القوي  لتعاونهم 

السكانية  الفئات  الفريق عىل دعم  وقد عمل 
املعرضة  املناطق  يف  تعيش  التي  الضعيفة 
والجفاف  والفيضانات  املتكررة  لألعاصري 

وانعدام األمن يف الجزء الجنويب من البالد. 
الصعب بسبب  الوضع  تفاقم هذا  وقد 
وجود فرتة من عدم االستقرار السيايس 

اقتصاد  استمرت ملدة خمس سنوات وهزت 
الفريق عاماًل محفزًا عىل  نهج  البلد. وكان 
املحلية  واملجتمعات  األرس  قدرات  تعزيز 

والتغذية،  الغذايئ  األمن  بتحسني  املتعلقة 

عىل سبيل املثال، عن طريق زيادة اإلنتاج 

بعد  ما  تقنيات  وتحسني  الزراعي،  والتصنيع 

الوصول إىل األسواق وتنويع  الحصاد ومتكني 

الزراعي - بشكل رئييس من  مصادر الدخل 

خالل املرشوع الذي ميوله االتحاد األورويب 

واألغذية(. التغذية  املتكاملة يف  )اإلجراءات 

عاد عمل منظمة األغذية والزراعة يف النيجر مؤخرًا إىل الرتكيز عىل املساعدة يف حاالت الطوارئ 

وبناء قدرة املجتمعات الضعيفة عىل الصمود، بالتنسيق مع برنامج األغذية العاملي والصندوق 

الدويل للتنمية الزراعية. واستطاع مئات اآلالف من املزارعني والرعاة الزراعيني والصيادين 

والحرفيني الخروج تدريجيًا من دائرة الفقر املدقع وأصبحوا منظمني عىل نحو ميكنهم من زيادة 

اإلنتاج الغذايئ والزراعي، حتى يف مواجهة بيئة مليئة بالتحديات التي تفاقمت بسبب تغري املناخ 

واملخاوف األمنية.

ومن أجل دعم السلطات الوطنية يف معالجة األزمات الغذائية املتكررة التي تؤثر عىل النيجر، 

أنشأ املكتب القطري للمنظمة يف عام 2005 برنامًجا للطوارئ وإعادة التأهيل، تم مبوجبه تصميم 

التدخالت الزراعية والحيوانية والتغذوية الرامية لتعزيز قدرات األرس عىل إدارة مخاطر الكوارث. 

ومن خالل هذا الربنامج الناجح، تم تنفيذ مئات املشاريع بني عامي 2005 و 2016 بقيمة إجاملية 

قدرها 90 مليون دوالر، تم الحصول عليها من جهات مانحة مختلفة. وقد وصلت املساعدات إىل 

أكرث من 4 ماليني شخص، نصفهم من النساء.
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منطقة آسيا واملحيط الهادئ عىل مدار العقود املاضية شهدت 
تحواًل كبريًا. وهي متثل اليوم منطقة ديناميكية ومتوسعة 

ومرتابطة. وأصبحت العديد من البلدان التي كانت تعتمد ذات 
يوم عىل املساعدات الغذائية قوية اقتصاديًا، وأصبحت حاالت التعاون بني دول الجنوب، 

حيث تتبادل البلدان املعرفة والخربات ذات الصلة مع الدول الرشيكة )سواء داخل أو 
خارج املنطقة( راسخة للغاية. وقد لعبت مكاتب متثيل منظمة األغذية والزراعة دوًرا 

هاًما يف هذه التطورات. ففي الوقت الذي سجلت فيه منطقة آسيا واملحيط الهادئ 
معدالت منو اقتصادي أعىل من أي منطقة أخرى يف املايض القريب، ال تزال املنطقة 

موطًنا لحوايل 60  يف املائة من سكان العامل الذين يعانون من نقص التغذية. وتختلف 
منطقة آسيا واملحيط الهادئ من نواح كثرية عن املناطق األخرى - من حيث حجمها 

وديناميكيتها. وتؤثر العوامل الدميوغرافية املتغرية واملناخ االجتامعي واالقتصادي املتغري 
وأساليب الغذاء املعدلة عىل القضايا الناشئة التي تؤثر عىل األمن الغذايئ والتنمية 

املستدامة يف املنطقة. وتشمل هذه القضايا التحديات املتزايدة للسمنة واألمراض غري 
املعدية، وندرة املياه وتدهور املوارد الطبيعية وزيادة تواتر وشدة الكوارث الطبيعية.

ويعمل مكتب آسيا واملحيط الهادئ التابع ملنظمة األغذية والزراعة من خالل 
أسلوب »تحت سقف واحد« إليجاد أرضية مشرتكة تتعلق بأهمية األغذية والزراعة 

لتحقيق التنمية املستدامة بالنسبة ملختلف القطاعات وأصحاب املصلحة. وتطبق 
مساعدتها الفنية بشكل متزايد مناهج شاملة للقطاعات والنظام ككل، ويساعد عملها 

املعياري والدفاع عن السياسات يف إدراج التغذية يف االسرتاتيجيات الوطنية لألمن 

الغذايئ والزراعي، والحفاظ عىل الزراعة ومصايد األسامك والغابات كعنارص بارزة يف الخطط 
الوطنية لالستدامة والحد من مخاطر الكوارث والقدرة عىل الصمود. ويف منطقة املحيط 

الهادئ، تتمثل أولويات الحكومة يف بناء القدرة عىل مواجهة آثار تغري املناخ وتعزيز األمن 
الغذايئ والتغذية ملعالجة األمراض غري السارية. وتسعى منظمة األغذية والزراعة إىل جعل 
النظم الغذائية متفاعلة مع التغذية وقادرة عىل الصمود أمام تغري املناخ من خالل تعديل 

السياسات ووجود زراعة ومصايد األسامك وإنتاج الغابات وسالسل قيمة مستدامة توفر 
أغذية آمنة ومغذية وبأسعار معقولة.

لهند ا
يعترب سجل الهند الخاص بتحقيق التقدم يف مجال الزراعة سجاًل 

رائًعا. ومع تحقيق زيادة مبقدار أكرث من خمسة أضعاف يف إنتاج 
الحبوب الغذائية من 50 مليون طن يف أوائل الخمسينيات إىل أكرث 

من 270 مليون طن بحلول عام 2017، انتقلت الهند من دولة تعتمد 
عىل املعونة الغذائية إىل دولة تعترب مصدرًا صافيًا لألغذية. وبفضل 
مكتب التمثيل القطري الذي تم تأسيسه يف عام 1977، تطور التعاون بني الهند ومنظمة األغذية 

والزراعة مبرور الوقت استجابة لتعقيدات النظم الزراعية الهندية والعاملية وأولويات البلد.

شكلت عملية الفيضان )1970-1996(، والتي أدت إىل ما يسمى »بالثورة البيضاء«، نقطة تحول 
يف قطاع األلبان يف البالد. وقد أدت إىل زيادة إنتاج الحليب مبقدار ثالثة أضعاف وإىل تقليل 

اعتامد الهند عىل املساعدات الغذائية. ويعترب قطاع األلبان اليوم من أكرب مجاالت خلق فرص 
العمل لسكان الريف، وخاصة النساء. كام عملت منظمة األغذية والزراعة عن كثب لدعم صناعة 
مصايد األسامك يف الهند، التي يعمل بها اآلن أكرث من 15 مليون شخص وأصبحت ُمصدرًا رئيسيًا. 
ومن خالل الربنامج اإلقليمي للحد من مخاطر مبيدات اآلفات، شجعت منظمة األغذية والزراعة 

لهند ا
تحليل النظم 

اإليكولوجية الزراعية 
يف مدارس املزارعني 

الحقلية )FFS( لديدان 
الجيش يف الخريف 

)FAW( يف الهند.

©FAO

الهادئ واملحيط  آسيا 
املكتب اإلقليمي: بانكوك، تايالند، أنشئ 1956

املكتب اإلقليمي الفرعي: جزر املحيط الهادئ - آبيا، ساموا )تقديرات عام 1996(

مكتب االتصال: مع اليابان - يوكاهوما، اليابان

مبادرات منظمة األغذية والزراعة اإلقليمية
الجوع � القضاء عىل 
األزرق � النمو 
املناخ � تغري 
واحدة � صحة 
النامية � الصغرية  الجزرية  الدول 

)مكون املحيط الهادئ للمبادرة األقاليمية للدول الجزرية الصغرية النامية(
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عملية اإلدارة املتكاملة الفعالة لآلفات يف الهند، مبا يف ذلك تعزيز إدارة استرياد مبيدات 
اآلفات واستخدامها )مبا يتضمن تعليم املزارعني املكافحة املتكاملة لآلفات(. وقد أدى 

اعتامد املكافحة املتكاملة لآلفات يف املنطقة إىل تقليل استخدام مبيدات اآلفات مبا يزيد 
عىل النصف، والقضاء عىل استخدام مبيدات اآلفات من الفئة األوىل وفًقا لتصنيف منظمة 

الصحة العاملية وتحسني مامرسات املناولة والتخلص منها.
وتعد الهند اليوم رشيًكا مهاًم يف مجال املعرفة الزراعية، حيث تتبادل الخربات 
الفنية مع الدول األخرى. ومن خالل برنامج التعاون فيام بني بلدان الجنوب التابع 

ملنظمة األغذية والزراعة، تتبادل الهند الخربات من برنامج يشجع عىل اإلدماج االجتامعي 
يف الزراعة: وهو برنامج DAY- واملهمة الوطنية لسبل املعيشة الريفية )NRLM(. كام 
دعمت الهند إثيوبيا وغانا يف تطوير نهج متكامل للحد من الفقر يف الريف، مبا يف ذلك 

إنشاء مركز لتعليم املامرسات الجيدة.

ونيسيا ند إ
تم افتتاح مركز متثيل ملنظمة األغذية والزراعة يف إندونيسيا 

يف عام 1978، مام أدى إىل وجود تعاون طويل األجل مع 
الحكومة اإلندونيسية والوكاالت الوطنية والعديد من الرشكاء 
اآلخرين يف قطاعي األغذية والزراعة. ونفذت منظمة األغذية 
والزراعة أكرث من 650 مرشوًعا وبرنامًجا يف جميع أنحاء البلد، 

مبساعدة أكرث من  1600 خبري وطني ودويل. وقد لعبت منظمة األغذية والزراعة عىل مر 
السنني دورًا مهامً يف دعم جهود إندونيسيا يف مجال التعايف من الكوارث الطبيعية. ففي 

ديسمرب/كانون األول 2004، حصد زلزال املحيط الهندي والتسونامي حياة أكرث من 000 200 
شخص ودمر سبل عيش لحوايل 1.4 مليون من الناجني. وكانت املقاطعات اإلندونيسية األكرث 
ترضرًا هي قطاعات آتشيه وسومطرة الشاملية، حيث طمست النظم الزراعية بكاملها. أدت 

األرضار التي لحقت باملحاصيل واملاشية وبرك األسامك والقوارب ومعدات الصيد إىل تعطيل 
إنتاج األغذية، مام تسبب يف حالة انعدام أمن غذايئ شديدة. وهبت منظمة األغذية والزراعة 
برسعة لدعم استجابة الحكومة من خالل تنفيذ برنامج كبري للطوارئ واإلنعاش، وتوفري الخربة 

الستعادة املجتمعات الساحلية، وسبل العيش القامئة عىل الزراعة ومصايد األسامك وتعزيز 
االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية )توقفت املامرسات غري املستدامة التي كانت سائدة قبل 

حدوث التسونامي مثل الصيد الجائر يف آتشيه(.
يف عام 2005، أصبحت إندونيسيا بؤرة عاملية لإلصابة مبرض إنفلونزا الطيور عايل 

اإلمراض الذي يصيب البرش، حيث سجلت أكرب عدد من حاالت اإلصابة والوفيات 
بني البرش يف العامل بحلول عام 2014 باإلضافة إىل نفوق ماليني الطيور. وأدى استمرار 

تهديد فريوس إنفلونزا الطيور عالية اإلمراض عىل صحة اإلنسان والبرش يف إندونيسيا إىل 
قدوم مركز الطوارئ التابع ملنظمة األغذية والزراعة لألمراض الحيوانية العابرة للحدود 

)ECTAD( يف عام 2006. ومن خالل متويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 
والوكالة األسرتالية للتنمية الدولية وصندوق اليابان االستئامين، عملت منظمة األغذية 

والزراعة بالتعاون مع مركز الطوارئ التابع ملنظمة األغذية والزراعة لألمراض الحيوانية 
العابرة للحدود عن كثب مع الحكومة اإلندونيسية لتعزيز القدرات للسيطرة عىل فريوس 

إنفلونزا الطيور. وتم تدريب حوايل 3 آالف من مسؤويل الصحة الحيوانية وتم تنفيذ 
برنامج مكافحة إنفلونزا الطيور عىل مستوى القرية وعىل طول سلسلة أسواق الدواجن.

وخالل الفرتة من عام 2013 إىل عام 2018، ساعدت منظمة األغذية والزراعة وزارة 
الزراعة اإلندونيسية وسلطات املقاطعات يف مساعدة أكرث من 000 16 من أصحاب 

الحيازات الصغرية يف رشق إندونيسيا عىل استخدام تقنيات الزراعة املحافظة عىل املوارد 
للتكيف مع الجفاف الناجم عن التذبذب يف املناطق الجنوبية املتعلق بظاهرة النينيو. 

ومن خالل متويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، قامت 800 مجموعة من املزارعني 
بتحسني قدرة املزارعني عىل مواجهة الجفاف مع زيادة اإلنتاج وتحسني الرتبة.

إندونيسيا
صيادون يبنون قوارب 
صيد جديدة. اشرتكت 

منظمة األغذية والزراعة 
مع منظمة أوسنت 

األمريكية غري الحكومية 
الدولية لإلنقاذ يف إعادة 

بناء أساطيل قوارب 
الصيد من خالل قيادة 

مبادرة إعادة بناء 
القوارب بأكملها وتتبع 

نوع القوارب التي ينبغي 
إدخالها لتجنب الصيد 

الجائر.

©FAO/ADEK BERRY

»حنن حباجة إىل القيام بأكثر من جمرد 
الناس. حنن حباجة إىل تغذيتهم.  إطعام 
هذا هو التحدي الكبري. ومع مرور الوقت 
يتمثل هدفنا   ،2030 بسرعة واجتاهنا حنو عام 
األساسي يف مساعدة بلداننا األعضاء - بل 
تلبية  مساعدة مجيع أصحاب املصلحة - يف 
هذه األهداف«. 
كاديريسان كوندايف 
العام املدير   مساعد 
والزراعة  األغذية  اإلقليمي ملنظمة  واملمثل    
اهلادئ واحمليط  آسيا  ملنطقة 

1.5 الفصل 
الالمركزية والزراعة  األغذية  منظمة  مكاتب  مرنة:  شبكة 
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الهادئ املحيط  جزر  دول 
يقع املكتب اإلقليمي الفرعي لجزر املحيط الهادئ التابع ملنظمة 

األغذية والزراعة، الذي يغطي 14 دولة، يف ساموا، وشملت مساعدات 
منظمة األغذية والزراعة الرتكيز عىل بناء قاعدة األدلة والقدرات الالزمة 
لوضع السياسات، وتعزيز حامية الحيوانات والنباتات، وتعزيز اإلنتاجية 

الزراعية والتسويق يف مواجهة تغري املناخ.
املحيط  لجزر  البلدان  املتعدد  الربمجة  إطار  يحدد 

األولوية  ذات  املجاالت  أحد   )2022-2018( والزراعة  األغذية  مبنظمة  الخاص  الهادئ 
كوك  جزر  لحكومات  ودعمها  والزراعة  األغذية  منظمة  رشاكة  لتوجيه  املشرتكة 

وباالو  ونيوي  وناورو  مارشال  وجزر  وكرييبايت  وفيجي  املوحدة  ميكرونيزيا  وواليات 
وخطط  اسرتاتيجيات  وتؤكد  وفانواتو.  وتوفالو  وتونغا  وتوكيالو  سليامن  وجزر  وساموا 

للتنمية  الحيوية  األهمية  هذه  عىل  الهادئ  املحيط  جزر  لبلدان  الوطنية  التنمية 
تحقيق  يف  األسامك  ومصايد  والغابات  الزراعة  ودور  الطبيعية  للموارد  املستدامة 

السياسات  هذه  وتهدف  االقتصادية.  والتنمية  العيش  وسبل  والتغذية  الغذايئ  األمن 
عىل  االعتامد  تقليل  إىل  البلدان  من  العديد  يف  التحديد  وجه  عىل  القطاعية  والخطط 

غري  األمراض  وتعترب  املغذية.  املحلية  األغذية  استهالك  وزيادة  املستوردة  األغذية 
بسياق  املرتبطة  اإلقليمية  دون  املنطقة  يف  للوفاة  الوحيد  الرئييس  السبب  املعدية 

وتقدم  الهادئ.  املحيط  يف  املتزايد  املناخ  وتغري  االقتصادي  والتحول  الجغرافية  العزلة 
الظروف  تخلق  التي  السياسات  صياغة  يف  للحكومات  الدعم  والزراعة  األغذية  منظمة 

من  للحد  الشخصية  السلوكيات  وتغيري  التجارية  املامرسات  عىل  للتأثري  املواتية 
تعزيز  عىل  والزراعة  األغذية  منظمة  تعمل  كام  الدقيقة.  املغذيات  ونقص  السمنة 
إنتاج  تسهيل  عىل  األغذية  مختربات  قدرة  وتعزيز  الوطنية  الغذايئ  الدستور  لجان 

منظمة  تعمل  ذلك،  إىل  إضافة  اآلمنة.  املغذية  األغذية  واستهالك  واسترياد  وتصدير 
الزراعة  لتعزيز  الحكومية  اإلرشادية  الخدمات  قدرات  تعزيز  عىل  والزراعة  األغذية 

الفرعية. املنطقة  أنحاء  جميع  يف  التغذية  تراعى  التي  والزراعة  مناخيًا  الذكية 

منطقة أوروبا وآسيا الوسطى أكرث من 50 دولة. ويف تغطي 
ظل وجود مجموعة واسعة من مظاهر السطح والظروف 

املناخية والظروف املتنامية، تواجه النظم الزراعية والغذائية 
املختلفة يف املنطقة تحديات مهمة. وباإلضافة إىل القضايا الهيكلية التي تتعلق 
بحجم املزرعة وكفاءتها، هناك حاجة إىل زيادة االستدامة من أجل الحفاظ عىل 

إمكانيات الزراعة وزيادة القدرة عىل الصمود يف مواجهة األخطار الطبيعية التي 
تتفاقم بسبب تغري املناخ.

وعىل الرغم من التقدم الذي تم إحرازه يف مستوى األمن الغذايئ يف املنطقة، 
ال تزال هناك أشكال مختلفة من سوء التغذية، مبا يف ذلك مرض التقزم ونقص 

إقليمية  تحديات  وهناك  املفرطة.  السمنة  حاالت  انتشار  وتزايد  الدقيقة  املغذيات 
الجنسني فيام  الريف والحرض وبني  املوجودة بني  تتمثل يف االختالفات  إضافية 

ومن  املناخ.  تغري  وآثار  والهجرة  واملهنية  التعليمية  والفرص  والدخل  بالفقر  يتعلق 
تقود منظمة  املستدامة،  التنمية  األعضاء يف تحقيق أهداف  الدول  أجل دعم 

واملزارع  الصغرية  الحيازات  أصحاب  لتمكني  منسقة  والزراعة جهود  األغذية 
التجارة يف األغذية الزراعية وتكامل األسواق  األرسية من خالل املساعدة يف تحسني 

باألمن  يتعلق  فيام  متغري  مناخ  مواجهة  الطبيعية يف  للموارد  املستدامة  واإلدارة 
والتغذية. الغذايئ 

نغا تو
دعم األعامل 

التجارية الزراعية 
والتنمية الريفية.

 ©FAO/ ANTON

GLAESER

آسيا ووسط  أوروبا 
املكتب اإلقليمي: بودابست، املجر )عام 2007(

املكتب اإلقليمي الفرعي: آسيا الوسطى - أنقرة، تركيا )تقديرات 2006(

مكاتب االتصال:
مع االتحاد األورويب وبلجيكا - بروكسل، بلجيكا

مع األمم املتحدة - جنيف، سويرسا
مع االتحاد الرويس - موسكو، االتحاد الرويس

مبادرات منظمة األغذية والزراعة اإلقليمية
الصغرية واملزارع األرسية بغرض تحسني سبل  � الحيازات  متكني أصحاب 

الفقر من  والحد  الريفية  املعيشة 
السوق � وتكامل  الزراعية  التجارة  تحسني 
املناخ � تغري  الطبيعية يف ظل  للموارد  املستدامة  اإلدارة 
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دعم السياسات يف غرب البلقان: يشمل دعم السياسات الذي تقدمه منظمة األغذية 
والزراعة لهذه املجموعة املتنوعة من البلدان توفري التدريب عىل تقييم اآلثار ورصد 

السياسات من أجل دراسة آثار دعم امليزانية عىل دخل املزرعة وقدرتها التنافسية 
وعىل رفاه سكان الريف. وباملثل، تقوم منظمة األغذية والزراعة من أجل دعم 

أصحاب الحيازات الصغرية وتشجيع الصادرات الغذائية واستكشاف فرص تجارية 
جديدة بدراسة أفضل املامرسات املتعلقة بالزراعة العضوية واملنتجات املرتبطة 

بأصلها الجغرايف - مبا يف ذلك الفواكه والخرضوات الطازجة والنباتات الطبية واللحوم 
ومنتجات األلبان ومنتجات األسامك والحرف اليدوية.

جورجيا
قدمت منظمة األغذية والزراعة إىل جانب الحكومة 

والرشكاء اآلخرين مساعدة تقنية لتطوير قطاع الزراعة 
يف جورجيا بهدف تحسني سبل املعيشة الريفية وزيادة 

اإلنتاجية واملساهمة يف النمو االقتصادي املستدام. 
ويتم تقديم الدعم لتطوير أنظمة فعالة لسالمة 

األغذية وصحة الحيوان وحامية النباتات واالمتثال للوائح ومعايري االتحاد األورويب. 
ويجري حاليا صياغة أول مرشوع ملرفق البيئة العاملية التابع ملنظمة األغذية 

والزراعة يف جورجيا، مع الرتكيز عىل عالج تدهور األرايض.
ولتسهيل تقديم املساعدات بطريقة رسيعة، افتتحت منظمة األغذية والزراعة 

مكتبا »لالعتامد املتعدد« يف جورجيا يف عام 2004. ويقوم ممثل منظمة األغذية 
والزراعة، الذي يوجد مقره يف املكتب اإلقليمي للمنظمة يف املجر، بزيارة جورجيا 
بانتظام ملواصلة الحوار االسرتاتيجي مع الحكومة واإلرشاف عىل الربنامج القطري 
للمنظمة. مبوجب هذه الرتتيبات، تم تحقيق نتائج ملحوظة من حيث إنجازات 

املرشوع وتم تعبئة الدعم املايل طويل األجل من رشكاء املوارد. ويستفيد املكتب القطري من 
االتصال الوثيق مع فريق الخرباء املتعدد التخصصات املتمركز يف املكتب اإلقليمي. ويؤدي 

ذلك إىل تسهيل الحوار حول التحديات التي تواجه البلد وكذلك القيام باتخاذ إجراءات 
تتعلق باألنشطة الجديدة املطلوبة يف وقت قصري. وتشمل النتائج الرئيسية: الدعم الناجح 

للسياسات وتنمية القدرات املقدمة إىل وزارة حامية البيئة والزراعة والتي ساهمت يف صياغة 
االسرتاتيجيات الوطنية للتنمية الزراعية والريفية. والجدير بالذكر أن منظمة األغذية والزراعة 
دعمت الحكومة يف عملية توطني أهداف التنمية املستدامة مبا يف ذلك خطة العمل الخاصة 

بتنفيذ ورصد أهداف التنمية املستدامة. وتشمل إنجازات منظمة األغذية والزراعة األخرى 
تعزيز القدرات لضامن وصول املنتجات الزراعية الجورجية إىل األسواق الدولية وتحسني 

مكافحة األمراض الحيوانية وإنشاء وكالة وطنية للتعاونيات الزراعية ووضع قانون للبذور 
مصحوبًا بوضع نظام حديث لالعتامد و »سجل مزارع تجريبي«. وملساعدة السكان املترضرين 

من النزاعات، شاركت منظمة األغذية والزراعة يف استثامر أكرث من 3 ماليني دوالر أمرييك 
)بدعم من االتحاد األورويب( يف سبل املعيشة الزراعية لصالح النازحني داخليًا.

أذربيجان
منت الرشاكة بني أذربيجان ومنظمة األغذية والزراعة عىل 

مدار العرشين عاًما املاضية، مام أدى إىل إنشاء مكتب للرشاكة 
واالتصال يف باكو يف عام 2015. تم تقديم املساعدة من خالل 

مجموعة من التدخالت التي تركز عىل زيادة اإلنتاجية الزراعية 
والتنفيذ الناجح لإلصالحات الزراعية يف أذربيجان. وشمل 
التعاون الذي تم مؤخرًا تقديم الدعم التقني والسيايس يف قطاع األغذية والزراعة، مع 

الرتكيز عىل متكني الشباب واملرأة يف الريف باإلضافة إىل تقديم املساعدة بخصوص أمراض 
النبات العابرة للحدود.

جورجيا
واحدة من 22 محطة 

أرصاد جوية زراعية 
أنشأها مرشوع منظمة 

األغذية والزراعة يف إقليم 
كاخيتي.

©FAO

والزراعة  األغذية  ملنظمة  القطرية  »املكاتب 
توفر االتصال الضروري بني االحتياجات 
منظمة  ومعرفة  األعضاء  للدول  العملية 

األغذية والزراعة. هذا االتصال ال مينحنا ردود 
أيًضا  لنا  بل يسمح  الضرورية فحسب،  الفعل 

االستجابة لطلبات  الفور من خالل  بالرد على 
واملزارعني«. احلكومات 

فالدميري رمحانني
العام  املدير   مساعد 

والزراعة  األغذية  ملنظمة  اإلقليمي   واملمثل 
الوسطى وآسيا  ألوروبا 
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الرشاكة  برنامج  ميثل  أذربيجان،  حققته  الذي  الكبري  االقتصادي  النمو  ضوء  يف 
التعاون  عن  تبعد  خطوة  مؤخًرا  صدر  الذي  وأذربيجان  والزراعة  األغذية  منظمة  بني 

من  املعرفة،  عىل  االعتامد  كثيفة  رشاكة  نحو  وتتجه  الغالب  يف  التنمية  عىل  القائم 
الفريق  ويتعاون  الوطنية.  التخطيط  عملية  مع  وتآزره  البلد  قدرات  زيادة  خالل 

امللتزمني  الوطنيني  املصلحة  أصحاب  مع  والزراعة  األغذية  ومنظمة  للحكومة  القطري 
واالسرتاتيجيات  الخطط  عىل  االعتامد  يف  املستدامة  والريفية  الزراعية  التنمية  بتعزيز 

رؤية  ومتتد  الزراعة«.  بشأن  االسرتاتيجية  الطريق  »خارطة  مثل  الرئيسية  الوطنية 
لتنويع  الحكومة  بعدها يف ضوء سعي  وما  و2025   2020 إىل  الطريق هذه  خارطة 
اآلن  األذربيجانية  الحكومة  وتقوم  النفطية.  غري  القطاعات  عىل  بالرتكيز  االقتصاد 

من  والزراعة  األغذية  منظمة  مرشوعات  متويل  بهدف  للموارد،  املقدم  الرشيك  بدور 
الوطنية. املبادرات  إىل  باإلضافة  والعاملية  اإلقليمية  التدخالت  خالل 

تركيا
تنامت الرشاكة بني منظمة األغذية والزراعة وتركيا منذ إنشاء 

املكتب القطري يف عام 1982 واملكتب اإلقليمي الفرعي 
آلسيا الوسطى يف عام 2007 - الذي يقع يف أنقرة. كام أدى 

إنشاء املكتب اإلقليمي الفرعي، الذي أنشئ بدعم من 
حكومة تركيا، إىل تعزيز قدرة منظمة األغذية والزراعة عىل 

االستجابة لالحتياجات الوطنية وكذلك األولويات اإلقليمية للبلدان األخرى يف املنطقة 
دون اإلقليمية.

السوق  اقتصاديات  إىل  املخطط  االقتصاد  الوسطى من  وتنتقل معظم دول آسيا 
قطاعاتها  تطوير  عىل  عالية  بإمكانيات  البلدان  وتتمتع  مؤسساتها.  بإصالح  وتقوم 

األغذية  منظمة  مساعدات  وتغطي  الغذايئ،  باألمن  املتعلقة  أهدافها  وتحقيق  الزراعية 

البلدان  الخربات بني  تبادل  املعرفة وكذلك  املؤسسية وتطوير  القدرات  بناء  والزراعة 
أيًضا رشيًكا  تركيا  تعد  لها.  املخطط  السوق  اقتصادات  انتقالية من  التي متر مبرحلة 

الذي ال غنى عنه ألنشطة  الفني واملايل  الدعم  للموارد، حيث تقدم  نشطًا مقدًما 
الخربة  اإلقليمية. وتغطي  املنطقة دون  داخل  والزراعة، وخاصة  األغذية  منظمة 
وصحة  الحيواين  اإلنتاج  الفرعي:  اإلقليمي  للمكتب  التخصصات  متعددة  الفنية 

األرايض واملياه  النباتات وحاميتها ومصايد األسامك والغابات وإدارة  الحيوان وإنتاج 
الزراعية. والسياسة  الغذايئ  واألمن  الريفية  املناطق  واالستثامر يف 

برنامج رشاكة دينامييك: يوفر برنامج الرشاكة بني منظمة األغذية والزراعة وتركيا، يف 
مرحلته الثانية )2016-2020(، إطار عمل شامل للتعاون. ويركز الربنامج عىل األمن 

الغذايئ والتنمية الزراعية والريفية وإدارة املوارد الطبيعية )مبا يف ذلك الغابات ومصايد 
األسامك( والسياسات الزراعية وسالمة األغذية واملوارد الوراثية النباتية والحيوانية للبلدان 

يف املنطقة دون اإلقليمية - أذربيجان وكازاخستان وقريغيزستان وطاجيكستان وتركيا 
وتركامنستان وأوزبكستان - وغريها من البلدان ذات االهتامم املشرتك بالنسبة ملنظمة 

األغذية والزراعة وتركيا.

الحراجة املستدامة: يركز برنامج الرشاكة بني منظمة األغذية والزراعة وتركيا بشأن الحراجة 
عىل اإلدارة املستدامة للغابات واألشجار وإدارة األرايض واملوارد الطبيعية وتحييد تدهور 
األرايض فضاًل عن اإلصالح املؤسيس من خالل التدريب وتعزيز القدرات الوطنية. وتركز 

املساعدة الربنامجية عىل املنطقة دون اإلقليمية ولكنها متتد أيًضا إىل البلدان األخرى. 
ويهدف برنامج الرشاكة من خالل اإلدارة املستدامة للغابات واألشجار إىل املساهمة يف 

الحفاظ عىل الطبيعة وتحسني سبل املعيشة الريفية والحد من الفقر، مبا يتمىش مع أهداف 
التنمية املستدامة واألهداف االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة.

]يمين[

أذربيجان
موظف يف مزرعة إلنتاج 

العسل يجري عملية 
تفتيش صباحية لخاليا 

النحل.

 ©FAO/TOFIK BABAYEV

]يسار[

تركيا
يتعلم األطفال السوريون 
واألتراك يف كلية باهشة 

شهري، مبدينة ماردين، 
كيفية صنع مرىب 

املشمش من املشمش 
الذي قاموا بزراعته ضمن 

مرشوع منظمة األغذية 
والزراعة املتعلق بتعزيز 

القدرة عىل الصمود 
من خالل زيادة الفرص 

االقتصادية لالجئني 
السوريني واملجتمعات 

املضيفة.

 ©ROBIN HAMMOND/

NOOR FOR FAO
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خالل مبادرة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي الخالية من الجوع من 
لعام 2025، كانت املنطقة أول منطقة تتعهد بالقضاء التام عىل الجوع. 

ويستند هذا االلتزام السيايس إىل االقتناع بأن »القضاء عىل الجوع« هدف ميكن تحقيقه، 
حيث أن ثالثة من بلدان املنطقة قد قضت بالفعل عىل الجوع، وأن 15 دولة منها قد حققت 

الهدف اإلمنايئ األول لأللفية املتمثل يف خفض معدل األشخاص الذين يعانون من الجوع إىل 
النصف، و متكنت 11 دولة من تحقيق الهدف من مؤمتر القمة العاملي لألغذية وهو خفض العدد 

اإلجاميل وكذلك نسبة األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية. وتضع سياسات وبرامج األمن 
الغذايئ يف املنطقة، ودورها كمنتج رائد لألغذية، أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي يف طليعة 
عملية الكفاح العاملي ضد الجوع. ويجري تكييف العديد من مبادرات املنطقة الرئيسية وتطبيقها 

عىل مناطق أخرى.
مستويات  مراقبة  خالل  من  البلدان  والزراعة  األغذية  ملنظمة  اإلقليمي  املكتب  ويدعم 

وتعزيز  الجوع  عىل  القضاء  وقوانني  اسرتاتيجيات  وضع  يف  واملساعدة  الغذايئ،  األمن 
وهناك  املناخ.  تغري  مع  والتكيف  والريفية  الزراعية  والتنمية  األرسية  الزراعة  سياسات 
مكاتبها  خالل  ومن  األصلية.  والشعوب  النساء  دعم  عىل  املنطقة  أنحاء  جميع  يف  تركيز 

الوسطى  أمريكا  بلدان  والزراعة  األغذية  منظمة  تدعم  وبنام،  بربادوس  يف  اإلقليمية  دون 
وتطوير  املفرطة  السمنة  من  والحد  الجوع،  عىل  القضاء  أجل  من  تعمل  التي  والكاريبي 

املناخ. لتغري  والتصدي  الكوارث  مخاطر  إدارة  وتعزيز  الغذائية  القيمة  سالسل 

ملكسيك ا
تزامنت الذكرى األربعون إلنشاء املكتب القطري ملنظمة األغذية 

والزراعة يف املكسيك مع تحويل املكتب يف شهر أكتوبر/ترشين األول 
2017 إىل مكتب للرشاكة واالتصال – وهو املكتب األول من نوعه يف 

املنطقة. يُظهر هذا التطور تقديرًا للرشاكة الطويلة واملثمرة بني املكسيك 

لمكسيك ا
نساء من مجموعة 

الهوافيز العرقية يحملن 
أكواز الذرة يف سالل عىل 

رؤوسهن ومواد لصنع 
السالل تحت أذرعهن.

©FAO/R. GRISOLIA

اجلديدة  الشراكة  »ستمكننا 
تقدمي مساهمة  االتصال من  ومكتب 
التنمية  بأهداف  تتعلق  ملموسة 
على  سوًيا  والعمل  املستدامة 
أمريكا  يف  اهلجرة  تغيري مستقبل 
الكارييب«. ومنطقة  الوسطى 
بريدجيوي خوليو 

العام  املدير   مساعد 
الالتينية  ألمريكا  اإلقليمي   املمثل 
الكارييب البحر  ومنطقة 

والكاريبي الالتينية  أمريكا 
املكتب اإلقليمي: سانتياغو، شييل )عام 1952(

الفرعية:  اإلقليمية  املكاتب 
الكاريبي - بريدجتاون، بربادوس )تقديرات 1996(

)2007 الوسطى - مدينة بنام، بنام )تقديرات  أمريكا 

مبادرات منظمة األغذية والزراعة اإلقليمية
مبادرة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي الخالية من الجوع �
الزراعة األرسية والنظم الغذائية الشاملة للتنمية الريفية املستدامة �
االستخدام املستدام للموارد الطبيعية والتكيف مع تغري املناخ وإدارة  �

مخاطر الكوارث
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ومنظمة األغذية والزراعة وكذلك ملساهمة املكسيك يف التنمية املستدامة اإلقليمية والعاملية. 
ومتتلك منظمة األغذية والزراعة تاريًخا حافالً من التواجد يف املكسيك: قبل استضافة املكتب 

القطري، كانت املكسيك تستضيف منذ عام 1951 املكتب اإلقليمي للمكسيك وأمريكا الوسطى 
ومنطقة البحر الكاريبي، الذي أصبح بعد ذلك املكتب اإلقليمي الفرعي ألمريكا الالتينية 

الشاملية بني عامي 1956 وعام 1969. وخالل هذه الفرتة، تم تنفيذ العديد من مرشوعات 
التعاون الفني، يربز اثنان منهام أنشطة منظمة األغذية والزراعة عىل املستوى القطري يف 

املكسيك: الجرد الوطني للغابات )1952-1960( وإنشاء دورة الدراسات العليا للكلية الوطنية 
للطب البيطري يف الجامعة الوطنية املستقلة يف املكسيك )1972-1967(.

1982 نتيجة هامة  البحر األبيض املتوسط يف عام  القضاء عىل ذبابة فاكهة  كان 
التعاون عىل املستوى القطري مع املكسيك. كانت هذه هي املرة األوىل  من نتائج 

العقيمة.  الحرشات  تقنية  باستخدام  قارية  اآلفة يف منطقة  القضاء عىل  فيها  يتم  التي 
تم البدء يف تطبيق برنامج القضاء عىل الذبابة يف عام 1977 من قبل حكومات 

والزراعة  األغذية  منظمة  بدعم من  األمريكية،  املتحدة  والواليات  وغواتيامال  املكسيك 
ورشكاء آخرين. ومع االحتفال بالسنة الدولية للزراعة األرسية يف عام 2014، دعمت 
األصليني  والسكان  األرسية  للزراعة  مكسيكية  شبكة  إنشاء  والزراعة  األغذية  منظمة 

120 منظمة. وعىل مدار العرشين عاًما املاضية،  اليوم أكرث من  والفالحني، والتي تضم 
الحكومية،  للمكاتب  املنهجية  واملساعدة  التدريب  والزراعة  األغذية  منظمة  قدمت 

بأهداف  يتعلق  الريفية. وفيام  التنمية  برامج  لتقييم  قوية  بناء قدرات  أسفر عن  مام 
الحكومة يف وضع مؤرشات  حاليًا  والزراعة  األغذية  منظمة  تساعد  املستدامة،  التنمية 

الحرجية  املوارد  الدعم لرصد  الذي تم إحرازه. كام يتم توفري  التقدم  ومنهجيات لرصد 
التميز  إىل مركز  والزراعة  األغذية  تقدمها منظمة  التي  الفنية  املساعدة  من خالل 

العرشة  للبلدان  انتج ذلك مرجعية  الغابات. وقد  الوسطى يف رصد  االفرتايض ألمريكا 

وتعترب هذه  البيئية،  لالستدامة  الوسطى  أمريكا  اسرتاتيجية  إىل  تنتمي  التي 
التعاون بني دول الجنوب. املشاركة مثاالً عىل الدور الذي تلعبه املكسيك يف دعم 

دور لسلفا ا
يف حني بدأت منظمة األغذية والزراعة عملياتها يف 
السلفادور يف عام 1956، افتتحت مكتب التمثيل 

القطري لها يف عام 1977. ومنذ ذلك الحني، قامت 
منظمة األغذية والزراعة والسلفادور ببذل جهود 
مشرتكة لتحسني سبل معيشة املجتمعات الريفية 

وزيادة إدارة املوارد الطبيعية مبا يف ذلك إدارة املخاطر والكوارث. عىل مر السنني، 
تم الرتكيز بشكل كبري عىل التنمية الزراعية والريفية املستدامة والتكيف مع تغري 

املناخ والسياسات العامة املتعلقة بضامن األمن الغذايئ والتغذوي.
تتوافق  مرشوًعا،   40 من  أكرث  حاليًا  السلفادور  يف  القطري  املكتب  يدير 

إىل  باإلضافة  الوطنية،  التنمية  وأولويات  املستدامة  التنمية  أهداف  مع  جميعها 
عىل  الجاف  املمر  يف  الزراعية  النظم  قدرة  تحسني  إىل  تهدف  بإجراءات  القيام 

النظم  يف  املناخ  مرونة  بتدابري  االرتقاء  برنامج  ويعترب  املناخ.  تغري  أمام  الصمود 
دوالر،  مليون   127.7 قيمته  تبلغ  الذي  السلفادور  يف  الزراعية  اإليكولوجية 

بالنسبة  الرئيسية  العوامل  من  األخرض،  املناخ  صندوق  مؤخًرا  عليه  وافق  والذي 
االسرتاتيجية. لهذه 

االنتعاش  مثل   - سابق  وقت  يف  والزراعة  األغذية  منظمة  تدخالت  ساعدت 
يف  آنا(  )سانتا  إيالميتبيك  الربكان  وثورة  ستان  االستوائية  العاصفة  بعد  الزراعي 
تلك  كانت  حيث  األجل،  الطويلة  الريفية  التنمية  أساس  وضع  عىل   -  2005 عام 
املحلية.  واملجتمعات  املدين  املجتمع  لتنظيم  باسرتاتيجيات  مدعومة  التدخالت 

الصغرية  الحيازات  أصحاب  إنتاج  تنويع  يف  والزراعة  األغذية  منظمة  دعم  وساعد 
الوطنية  الخطة  واعتامد  لصياغة  الطريق  مهد  مام  الزراعية،  املامرسات  وتحسني 

.2011 للزراعة األرسية يف عام 
اإلدماج  تحقيق  لضامن  جاهدة  والزراعة  األغذية  منظمة  وتعمل 

السياسات  تطوير  يف  األصلية  والشعوب  النساء  مشاركة  ذلك  يف  مبا  االجتامعي، 
الضعيفة. السكانية  للفئات  والتغذوي  الغذايئ  األمن  لتحسني  العامة  والربامج 

األغذية  منظمة  أولويات  إحدى  والتغذية  األغذية  مجال  يف  التثقيف  وميثل 
النظم  إزاء  للمنظمة  الشامل  املنهج  أمثلة  وإحدى  السلفادور،  يف  والزراعة 

لتوزيع  كوسيلة  املثال،  سبيل  عىل  املدرسية،  التغذية  برامج  بدأ  فقد  الغذائية. 
املدرسية  الحدائق  يشمل  مستداًما«  مدرسيًا  »منوذًجا  ليصبح  ومنا  الغذائية  املواد 
أصبحوا  وشباب  األرسية،  الزراعة  من  الطازجة  واألطعمة  التعليمي،  الرتكيز  ذات 

والتغذية. الصحي  للغذاء  مروجني  وكذلك  مسؤولني  مستهلكني 

يكا ما جا
يف عام 1978، أنشأت منظمة األغذية والزراعة مكتب 
متثيل لها يف جامايكا، يغطي حاليًا جزر البهاما وبليز. 
وتطبق منظمة األغذية والزراعة حاليًا نهًجا متكاماًل 

متعدد القطاعات للحد من الجوع والقضاء عىل الفقر 
وتعزيز اإلدارة واالستخدام املستدامني للموارد الطبيعية 

السلفادور
تنويع املحاصيل: مزارع 

يعمل يف مزارع الذرة 
حيث تتم زراعة القنب 

henequen أيًضا.
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يف جاميكا. وتتضمن املجاالت ذات األولوية العليا األمن الغذايئ والتغذية وتطوير 
سلسلة القيمة. ومن خالل التعاون املشرتك بني الوزارات، نفذت منظمة األغذية 

والزراعة آلية لزيادة رشاء املنتجات املحلية من املنتجني الزراعيني املجتمعيني 
لصالح برامج التغذية املدرسية املحلية. ويدعم ذلك السياسة وخطة العمل الوطنية 
ألمن الغذاء والتغذية وخطة مجتمع دول أمريكا الالتينية والكاريبي لألمن الغذايئ 

والتغذية والقضاء عىل الجوع 2025.
وحكومة  تشييل  مؤسسات  من خالل  الجنوب  دول  بني  التعاون  ومن خالل 

واملؤسسية  التقنية  القدرات  تعزيز  والزراعة  األغذية  منظمة  يرست  جاميكا، 
مراقبة  نظام  لتحسني  الرامية  الجهود  وستستمر  التغذية.  مراقبة  يف  املستخدمة 

املامرسات  عن  ودقة  كفاءة  أكرث  بيانات  إنتاج  إىل  ذلك  وسيؤدي  التغذية. 
والتغذية  الغذاء  مامرسات  لتعزيز  جامايكا  يف  االستهالك  وأمناط  الغذائية 

اإلنسان. األوىل من حياة  يوم  األلف  األفضل خالل 
التخطيط  خالل  من  الحكومة  والزراعة  األغذية  منظمة  دعمت 

العمل  وخطة  املحّسنة  القيمة  سلسلة  اسرتاتيجية  ذلك  يف  مبا  االسرتاتيجي، 
الفاقد  واسرتاتيجية  الصغرية،  املجرتات  تطوير  واسرتاتيجية  الزنجبيل،  إلنتاج 
القطاعات  لهذه  وميكن  البحر.  خيار  إدارة  واسرتاتيجية  األغذية،  من  واملهدر 
للموارد  املستدام  االستخدام  ودعم  االقتصاد  تعزيز  يف  كبري  بشكل  تساعد  أن 

املعيشة. سبل  وتحسني 
اإلقليمي  املؤمتر  وترأست  جامايكا  استضافت   ،2018 مارس/آذار  يف 

عىل  لالتفاق  الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية  ألمريكا  والثالثني  الخامس 
االحتفال  مع  الفاعلية  وتزامنت   .2019-2018 للفرتة  اإلقليمية  األولويات 

والزراعة. األغذية  ملنظمة  القطري  التمثيل  مكتب  إلنشاء  األربعني  بالذكرى 

اختالًفا تشمل  تختلف  بلدانا  أفريقيا  األدىن وشامل  الرشق  منطقة 
الطبيعي،  الرثوة والسكان ورأس املال  كبريًا من حيث 
الزراعية  بالتنمية  يتعلق  فيام  مشرتكة  تحديات  تواجه  ولكنها 
املياه وارتفاع االعتامد عىل  العوامل ندرة  الغذايئ. وتتضمن هذه  املستدامة واألمن 
الزراعة  الريف إىل الحرض يف سياق  الغذائية والنمو السكاين والهجرة من  الواردات 

املناخ. تغري  وتأثري  الشباب  وعاملة 
وتلتزم منظمة األغذية والزراعة بتحقيق التنمية املستدامة طويلة األجل يف املنطقة. 

ومن خالل الربامج القطرية واإلقليمية، عملت املنظمة مع البلدان املضيفة عىل تنفيذ 
التدخالت واألنشطة واملشاريع التي تدعم األولويات اإلمنائية للدول األعضاء مبا يف ذلك 

تحسني مستويات املعيشة والتغذية واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية. وهي تدعم 
تطوير االسرتاتيجيات والسياسات التي تسهم يف القضاء عىل انعدام األمن الغذايئ والجوع 

وسوء التغذية، وبناء القدرة عىل مواجهة الصدمات واألزمات كوسيلة لتحقيق االستقرار 
والسالم اإلقليميني – وهو أمر ذو أهمية محورية يف القضاء عىل الجوع بحلول عام 2030.

املنطقة  املصلحة يف  أصحاب  االسرتاتيجية مع مختلف  الرشاكات  وتعزيز  بناء  ويجري 
اإلقليمية والكيانات غري  املتحدة األخرى واملنظامت  العربية، مبا يف ذلك وكاالت األمم 

املدين.  واملجتمع  الحكومية 

كولومبيا
كولومبيا هي واحدة 
من مثانية بلدان يف 

املنطقة تدعم التغذية 
املدرسية والرشاء 

املبارش من املزارعني 
األرسيني. ويؤمن هذا 

النهج غذاًءا جيًدا 
للطالب ويشجع عىل 

استهالك األطعمة 
الطازجة والصحية مع 

فتح أسواق جديدة 
وتعزيز دخل املزارعني 

األرسيني فضاًل عن 
تحقيق التنمية 

املحلية.

©FAO

أفريقيا وشامل  األدىن  الرشق 
املكتب اإلقليمي: القاهرة، مرص )عام 1952(

الفرعية:  اإلقليمية  املكاتب 
شامل أفريقيا – مدينة تونس، تونس )تقديرات 1996(

العربية  اإلمارات  أبو ظبي،  واليمن،  الخليجي  التعاون  دول مجلس 
)2008 )تقديرات  املتحدة 

مبادرات منظمة األغذية والزراعة اإلقليمية
مبادرة ندرة املياه يف الرشق األدىن وشامل أفريقيا �
والتغذية � الغذايئ  األمن  لتحقيق  الصمود  القدرة عىل  بناء 
النطاق � الزراعة األرسية صغرية 

1.5 الفصل 
الالمركزية والزراعة  األغذية  منظمة  مكاتب  مرنة:  شبكة 
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مرص
يف  القطري  والزراعة  األغذية  منظمة  متثيل  مكتب  كان 

القاهرة  يف  اإلقليمي  املكتب  مع  تأسيسه  تم  الذي  مرص، 
التنمية  أنشطة  من  العديد  يف  رئيسيًا  العبًا   ،1978 عام  يف 

منظمة  دعمت  الثامنينات،  ويف  والريفية.  الزراعية 
إدخال  عملية  يف  املرصية  الحكومة  والزراعة  األغذية 
نظم  بناء  عىل  التسعينات  يف  الرتكيز  كان  بينام  الزراعية،  السياسة  عىل  تعديالت 

املحاصيل. إدارة  لتحسني  متخصصة 
الرتكيز  إىل  باإلضافة  والزراعة،  األغذية  منظمة  شاركت  الثانية،  األلفية  يف 

فعززت  األولوية.  ذات  األنشطة  من  مجموعة  يف  النيل،  حوض  بلدان  متكني  عىل 
تحسني  عىل  وعملت  االستثامر  خالل  من  النمو  ودعمت  املوارد  عىل  املحافظة 

املوارد  وإدارة  املناخ  وتغري  املياه  ندرة  ومعالجة  الغذايئ  واألمن  التغذية 
الرئيسية  السامت  وتضمنت  للحدود.  العابرة  الحيوانية  واألمراض  الطبيعية 

والحد  الجيدة،  الزراعية  املامرسات  وتشجيع  األسامك،  مصايد  تطوير  للتعاون: 
الجنوب  بلدان  بني  فيام  التعاون  يف  واملشاركة  األغذية،  من  واملهدر  الفاقد  من 

النيل. حوض  دول  مع 
مرص  يف  املستدامة  الزراعية  التنمية  اسرتاتيجية  تطوير  دعم  إىل  وباإلضافة 

االستخدام  إعادة  سياسات  والزراعة  األغذية  منظمة  دعمت   ،)SADS 2030(

األمن  لسياسة  االستشاري  املجلس  وأنشأت  الزراعة  يف  الرصف  ملياه  املستدام 
املتعلقة  السياسات  لصنع  واملؤسسية  التقنية  القدرات  لتعزيز  مرص  يف  الغذايئ 

وتوفري  املعلومات  إدارة  أنظمة  من  العديد  تطوير  وتم  والتغذية.  الغذايئ  باألمن 
عىل  الطازجة  والخرضوات  الفواكه  زراعة  من  الفقرية  األرس  لتمكني  الفنية  الخربة 

والباحات. البلكونات  ويف  املنازل  أسطح 
خالل  من  مرص  مع  عملها  مواصلة  إىل  والزراعة  األغذية  منظمة  وتتطلع 

اإلنتاجية  عىل  الرتكيز  مع  مشرتك،  بشكل  تطويره  تم  الذي  القطرية  الربمجة  إطار 
واالستخدام  االسرتاتيجية  الغذائية  للسلع  بالنسبة  الغذايئ  واألمن  الزراعية 

الطبيعية. الزراعية  للموارد  املستدام 

ن لبنا
مشاريع  تنفيذ  يف  والزراعة  األغذية  منظمة  بدأت 

عام  يف  التعاون  تعزيز  وتم   ،1960 عام  يف  لبنان  يف 
وعىل  بريوت.  يف  القطري  املكتب  بافتتاح   1977

أكرث  والزراعة  األغذية  منظمة  نفذت  السنني،  مر 
وثيق  تعاون  خالل  من  لبنان  يف  200 مرشوع  من 

املرشوعات  هذه  وغطت  األخرى.  اللبنانية  واملؤسسات  الزراعة  وزارة  مع 
املحاصيل  وحامية  إنتاج  تغطي  التي  التدخالت  من  واسعة  مجموعة 

منظمة  متثيل  مكاتب  »تعزز 
املنطقة  والزراعة يف  األغذية 

الدول األعضاء  شراكتنا مع 
التنمية  أهداف  من أجل حتقيق 

.»2030 لعام  املستدامة 
عبد السالم ولد أمحد

العام املدير  مساعد 
ملنطقة  إقليمي   وممثل 

أفريقيا األوسط وشمال  الشرق 

مصر
يتم تكديس زجاجات 

مكافحة السوسة الحمراء 
يف أشجار نخيل التمر.

©FAO
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األرايض  عىل  والحفاظ  التحريج  وإعادة  األسامك  ومصايد  والحيوانات 
واإلحصاءات  األغذية  ومعايري  وسالمة  والتسويق  الزراعي  والتصنيع  واملياه 

األخرى. األمور  من  العديد  جانب  إىل  الزراعية 
الوقت  يف  والزراعة  األغذية  منظمة  تشارك  السورية،  األزمة  سياق  يف 
يف  العاملي،  األغذية  وبرنامج  اللبنانية  الزراعة  وزارة  مع  بالتعاون  الراهن، 

االستجابة  خطة  ضمن  الغذايئ  األمن  لتحقيق  والتخطيط  التنسيق  آلية  قيادة 
تدخالت  دامئًا  تقدم  أيًضا  والزراعة  األغذية  منظمة  وكانت  لبنان.  يف  لألزمات 

السوريني  للعامل  مؤقت  عمل  توفري  إىل  دعت  حيث  للجانبني،  مربحة 
التنمية  يف  املساهمة  وبالتايل  الريفية  التحتية  البنية  وتطوير  تأهيل  إلعادة 

اللبناين. الزراعي  للقطاع  األجل  طويلة  املستدامة 
النساء  إرشاك  لبنان  يف  والزراعة  األغذية  منظمة  برنامج  ويدعم 

للموارد  املستدامة  واإلدارة  والريفية  الزراعية  التنمية  يف  والشباب 
اإلنتاج  أنظمة  دعم  األنشطة  وتشمل  الصمود.  عىل  والقدرة  الطبيعية 
الزراعة  مجال  يف  االستثامر  وتعزيز  اإلنتاج  قيود  عىل  للتغلب  الزراعي 
جهودهم  يف  والضعيفة  الصغرية  الحيازات  أصحاب  املزارعني  ومساعدة 

التي  العقبات  عىل  والتغلب  الجودة  وزيادة  اإلنتاج  تكاليف  لخفض 
أيًضا  الرئيسية  املكونات  وتتضمن  الحصاد.  بعد  ما  مرحلة  يف  تظهر 

املزارعني. وجمعيات  الزراعية  التعاونيات  تعزيز 

يعد تعزيز قدرة املجتمعات املضيفة لالجئني السوريني عىل الصمود أحد 
مجاالت العمل املهمة، حيث يتم تشجيع االستثامر يف البنية التحتية الريفية وسالسل 

القيمة الغذائية الزراعية بهدف توفري فرص العمل وغريها من فرص املعيشة.
املناخ،  تغري  مع  والتكيف  الطبيعية  للموارد  املستدامة  اإلدارة  ولتعزيز 

يف  مبا  مناخيًا  الذكية  الزراعية  التقنيات  تطبيق  والزراعة  األغذية  منظمة  تدعم 
الجيدة  الزراعية  واملامرسات  واملياه  الرتبة  وحفظ  الفعالة  الري  تقنيات  ذلك 

الغابات. وإدارة  األجل  الطويلة  التحريج  إعادة  وجهود 

السورية العربية  الجمهورية 
والزراعة  األغذية  منظمة  متثيل  مكتب  افتتاح  منذ 

 ،1978 عام  يف  السورية  العربية  الجمهورية  يف 
نتائج  والزراعة  األغذية  منظمة  مع  التعاون  حقق 
األمثلة  ومن  البالد.  يف  الزراعة  قطاع  يف  ملحوظة 

وتربية  األسامك  مصايد  إدارة  تحسني  ذلك  عىل 
تعزيز  إىل  الرامية  والسياسات  الثامنينيات  يف  متت  التي  املائية  األحياء 

للسياسات  الوطني  املركز  وتأسيس  التسعينيات  يف  طبقت  التي  الري  كفاءة 
الجفاف  حالة  وبعد   ،2009 عام  ويف   .2000 عام  يف  السورية  الزراعية 

مبواجهة  املتعلقة  الحكومة  خطة  والزراعة  األغذية  منظمة  دعمت  املطول، 
ظل  ويف  الزراعية.  املعيشة  سبل  وحامية  الغذاء  إنتاج  الستعادة  الجفاف 

يعانون  الذين  األشخاص  من  الكبرية  واألعداد  الحالية  اإلنسانية  األزمة 
التقنية  باملساعدة  االهتامم  من  الرتكيز  تحول  الغذايئ،  األمن  انعدام  من 

الغذايئ  األمن  تحقيق  أجل  من  الصمود  عىل  القدرة  بناء  إىل  والسياساتية 
يف  املجال  هذا  يف  والزراعة  األغذية  منظمة  عمل  وسيستمر  والتغذوي. 

التكيف  عىل  الحرضية  شبه  واملناطق  الريف  سكان  قدرة  تعزيز  عىل  الرتكيز 
األغذية  منظمة  دعمت  األزمة،  بداية  ومنذ  منها.  والتعايف  النزاعات  آثار  مع 
من  مليون   1.4 من  أكرث  وساعدت  الحيوانية  الرثوة  تطعيم  حمالت  والزراعة 

التي  واأللبان  اللحوم  إنتاج  وتحسني  أصولهم  زيادة  عىل  يش  املوا أصحاب 
عمليات  والزراعة  األغذية  منظمة  أجرت  األخرية،  اآلونة  ويف  يستهلكونها. 

وعىل  وطنية.  زراعية  تنسيق  آلية  إنشاء  ودعمت  طارئة  تسويقية  مسح 
املراعية  الزراعة  مجال  يف  التدريب  املنظمة  دعمت  املحيل،  املجتمع  مستوى 

املدارس. يف  للتغذية 

لبنان
راعي مع ماشيته. استطاعت 

منظمة األغذية والزراعة، 
من خالل مرشوع تم 

تطبيقه يف الجزء الجنويب من 
البالد، تحسني األمن الغذايئ 

والتغذوي وكذلك الوضع 
االقتصادي لألرس الريفية ذات 

الدخل املنخفض.

©FAO/KAI WIEDENHOEFER

1.5 الفصل 
الالمركزية والزراعة  األغذية  منظمة  مكاتب  مرنة:  شبكة 
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تعزيز يف  أجل  من  مفتوح  باب  سياسة  الفاو  تبنت   ،2013 عام 
واملنظامت  الخاص  والقطاع  املدين  املجتمع  مع  العالقات 

ومن  والتعاونيات.  اإلعالم  ووسائل  البحثية  والهيئات  األكادميية 
من  أكرث  عددهم  البالغ  ورشكاؤها  املنظمة  تساهم  أن  ميكن  الجهود،  توحيد  خالل 

فرص  وتحسني  املزمنني  والفقر  الجوع  عىل  القضاء  يف  فاعلية  أكرث  بشكل  شخًصا   150
الغذاء. عىل  الحصول 

بإيجاز شديد  الفاو، األمر  ترشح مارسيال فياريال، مديرة ُشعبة الرشاكات يف 
التغذية، مبا  الجوع وجميع أشكال سوء  للقضاء عىل  أنه  املنظمة  أدركت  فتقول: »لقد 
يف ذلك السمنة، يتعني امليض خطوة أخرى إىل األمام؛ ويجب عليها االنفتاح عىل العامل 
الغرض، تشجع املنظمة  الجهود مع كل من يشارك يف كفاحنا«. ولهذا  والبدء يف توحيد 

الفرص  لتحديد  آليات  وأنشأت  الريفية،  واملناطق  الزراعة  املناسب يف  االستثامر 
الحكومية.  غري  الكيانات  مع  للرشاكة  املمكنة 

ومتاشيًا مع دعوة أجندة عام 2030 إىل عدم إهامل أحد، تقود املنظمة مساهمة 
االبتكار يف نظام األغذية بأكمله، مع مراعاة خربة مختلف أصحاب املصلحة، مبا يف 
والربملانيون. والجامعات  واملزارعون،  الحكومية  غري  واملنظامت  الخاص  القطاع  ذلك 

الفصل 2.5

 شراكات من أجل 
عامل متحرر من اجلوع

لهند ا
صورة ألحد الشعوب 

األصلية التي شاركت يف 
حدث »قبل املهرجان 
مبارشة«، الذي نظمته 

منظمة األغذية والزراعة 
يف الهند.

©FAO/EDWIN MULLER
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الفاو   مجاالت 
للتعاون  الستة 

أمًرا  الرئيسيني  املصلحة  أصحاب  مع  الرئيسية  والتحالفات  السيايس  االلتزام  يُعد 
غري  املنظامت  مع  الرشاكات  وتقع  الجوع.  عىل  القضاء  تحدي  ملواجهة  األهمية  بالغ 

صلب  يف  الخاص  والقطاع  والربملانات  والتعاونيات  املنتجني  ومنظامت  الحكومية 
من  متحرر  عامل  أجل  من  اآلراء  يف  توافق  بناء  يف  املساعدة  بشأن  املنظمة  مهمة 

للمنظمة. الستة  التعاون  مجاالت  ييل  وفيام  الجوع. 

البحثية واملؤسسات  الجامعات   .1
 تتعاون الفاو مع أكرث من 60 مؤسسة 

العامل من أجل  أنحاء  معتمدة من جميع 
كتيبات  وإعداد  مشرتكة  مشاريع  تطوير 

تقنية وتدريس دورات مستوحاة من 
املنظمة. ومن األمثلة عىل ذلك: تجمع 

جامعات أغريناتورا، وجامعة تكساس أي آند 
إم، ومنتدى الجامعات اإلقليمية لبناء القدرات 

يف مجال الزراعة )RUFORUM(، وجامعة 
روما تري، وجامعة فاغننغن.

واملنظامت  املزارعني  منظامت   .2 
الحكومية غري 

مهاًم  دوًرا  املدين  املجتمع  منظامت  تلعب 
الفنية  لخربتها  نظًرا  الجوع  مكافحة  يف 

املتزايد  وتواجدها  والفقراء  للجياع  ومتثيلها 
الفاو رشاكات مع  يف هذا املجال. وأقامت 

املدين  املجتمع  منظامت  من  منظمة   32
و7 تعاونيات، مبا يف ذلك ال فيا كامبيسينا، 
واملستهلكون الدوليون، و رابطة النساء الاليئ 

يعملن لحسابهن، وحركة سلوفود.

الخاص القطاع   .3
مع  اسرتاتيجية  رشاكات  املنظمة  أنشأت 

50 مؤسسة ورشكة ومرشوًعا  أكرث من 
بهدف  الجوع  مكافحة  مجال  يف  تجاريًا 

وتعزيز  الزراعة  االستثامرات يف  زيادة 

املعرفة.  نرش  وتحسني  األعامل  مبادرات 
رابوباب ورشكة  الرشكاء مؤسسة  بني  ومن 

وتليفونيكا. إيني 

الربملانية التحالفات   .4
تعمل الفاو مع 40 تحالًفا برملانًيا إقليمًيا 
وإقليمًيا فرعًيا ووطنًيا يف مختلف أنحاء 
للجميع،  الغذاء  يف  الحق  لضامن  العامل 
القوانني وتوجيه  ال سيام من خالل سن 

امليزانيات  واعتامد  السيايس  النقاش 
للمساءلة. املالمئة  العمليات  وضامن 

5. رشكاء املوارد
املوارد من  الفاو مع رشكاء  تعمل 

املتحدة  األمم  ووكاالت  الوطنية  الحكومات 
ومؤسسات  املؤسسية  املوارد  ورشكاء 

الخاص  والقطاع  الدولية  التمويل 
البيئة  مرفق  ذلك  مبا يف  واملؤسسات 

املركزي  والصندوق  الدويل  والبنك  العاملية 
الطوارئ. ملواجهة 

والجنوب الجنوب  بني  التعاون   .6
الفاو مع ما  20 عاًما، تعمل   ملا يزيد عن 
يقرب من 100 رشيك لدعم تقاسم وتبادل 
والسياسات  الجيدة  واملامرسات  املعارف 

العامل  يف  الجنوب  بلدان  بني  والتكنولوجيا 
بينها. وفيام 

البحثية واملؤسسات  الجامعات 

وتنتج تعزز  النقدي  التفكري  البحثية  واملؤسسات  الجامعات 
محاربة  يف  رضورية  تعترب  التي  واالبتكارات،  املعارف 
مع  التحالفات  خالل  ومن  الغذايئ.  األمن  وانعدام  الجوع 

واالبتكار  البحث  بني  الفجوة  سد  إىل  املنظمة  تسعى  أكادميية،  مؤسسة   60 من  أكرث 
مثل  قضايا  عىل  الرشاكات  هذه  عن  الناتجة  واألفكار  املعارف  تطبيق  وميكن  والتنفيذ. 

منها،  واملهدر  األغذية  وفاقد  والتغذية،  الغذايئ  واألمن  املستدام،  الزراعي  اإلنتاج 
الريف. يف  الفقر  من  والحد 

تورا أغرينا
عقدت الفاو رشاكة مع وأغريناتورا – وهو اتحاد مكون من 31 جامعة ومركز بحوث 
البحوث يف  الجامعات ومراكز  التعاون بني  الزراعي وتعزيز  االبتكار  - لترسيع  أوروبية 
النامية. ومن خالل مرشوع متوله املفوضية األوروبية،  البلدان  أنحاء أوروبا ويف  جميع 

البلدان يف آسيا  الزراعي بني صغار املزارعني يف بعض  تسعى الرشاكة إىل تشجيع االبتكار 
الالتينية  وأمريكا  وروندا(  وإثيوبيا  فاسو  وبوركينا  )أنغوال  وأفريقيا  )بنغالديش والوس( 

وهندوراس(. )غواتيامال 

إم آند  إيه  تكساس  جامعة 
لإلنتاج  الوطنية  الُنظم  تلف  يف  األفريقي،  القرن  يف  الجفاف،  حاالت  تتسبب  أن  ميكن 
عرضة  األكرث  والفئة  املعيشة.  وسبل  التغذية  موارد  عىل  يؤثر  مام  املستدام،  الحيواين 

تربية  متثل  أن  ميكن  حيث  القاحلة،  وشبه  القاحلة  األرايض  يف  الرعاة  صغار  هم  للخطر 
الناس  لدعم  وسعيًا  العائيل.  والدخل  العمل  دخل  من  املائة  يف   90 إىل  يصل  ما  املاشية 
أفضل  أدوات  لتوفري  رشاكة  ضمن  الفاو  تعمل  املناخية،  الصدمات  تحديات  مواجهة  يف 

الغذايئ  األمن  عىل  تؤثر  التي  األجل  والطويلة  القصرية  االتجاهات  من  كٍل  وتقييم  لرصد 
أفريقيا. يف 

قامئة  دعم  أداة  بتجربة  إم  آند  يه  إ تكساس  وجامعة  الفاو  قامت   ،2017 عام  ويف 
بوضع  للتنبؤ  املبكر  اإلنذار  نظام  من  كجزء  األعالف،  حالة  مؤرش  وهي  اإلنرتنت،  عىل 

املناخ  ببيانات  مقرتنة  اإلحصايئ  للتنبؤ  منهجية  استخدام  خالل  ومن  الحيوانية.  الرثوة 
ملدة  املتوقعة  األعالف  ظروف  إنتاج  عىل  قادر  النظام  فإن  والتاريخية،  اآلنية  شبه 

يف  األعالف  من  املاشية  أنواع  تفضله  ما  محاكاة  خالل  من  مقدًما  أشهر  ستة  إىل  تصل 
تنافسية. بيئة 

الزراعة مجال  يف  القدرات  لبناء  اإلقليمية  الجامعات  منتدى 
يف  القدرات  لبناء  اإلقليمية  الجامعات  منتدى  مع  الفاو يف رشاكة  دخلت   ،2017 عام  منذ 
أفريقيا،  36 دولة يف  106 جامعات عرب  اتحاد يضم  الزراعة )RUFORUM(، وهو  مجال 
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أفريقيا
املشاركون يف منتدى 

الجامعات اإلقليمية لبناء 
القدرات يف مجال الزراعة 

)RUFORUM( يف بنن 
)أعاله( وأوغندا )أدناه(. 

 ©FAO/MARIUS

 AFFORENTE )BENIN(

 AND FAO/RUTHIE

MUTTYABA )UGANDA(

للفاو؟  تكون رشيكًا  كيف 

تختار الفاو رشكاء يحرتمون مبادئ األمم املتحدة وخطوطها التوجيهية، وفًقا 
للميثاق العاملي لألمم املتحدة، مع الرتكيز عىل املامرسات واألنشطة البيئية 
واالجتامعية والوحكمية املستدامة. وستستخدم املنظمة نظام فحص محدد 

يهدف إىل التقليل إىل أدىن حد من املخاطر وضامن متايش الرشكاء املحتملني مع 
والية املنظمة ومع اسرتاتيجية الرشاكات لدى املنظمة.

ميكن إبرام الرشاكة مع الجهات الفاعلة من غري الدول فيام يتعلق بالركائز 
الثالث:

التي  � املحتملة  الجارية/  واألنشطة  للمشاريع  املالية  املوارد  تعبئة   
الحكومات. تطلبها 

واملعلومات،  � املعارف  تبادل  )من خالل  التقنيتان  والخربة  القدرة 
املعايري(. ووضع  السياسات  مناقشة  يف  واملشاركة  العينية،  واملساهامت 

بالدعوة. � والقيام  الوعي  رفع 

املستدامة  الزراعة  ودعم  الغذايئ،  األمن  تحسني  شأنها  من  التي  القدرات  لتطوير 
الفاو،  من  وبدعم  املنطقة.  يف  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  يف  واملساعدة 

لتعزيز   )CFAPA( املجتمعية  بالحقول  اإللحاق  لجائزة  برنامًجا  املنتدى  نفذ 
التنمية  أهداف  من   2 الهدف  وخاصًة  املستدامة،  التنمية  ألهداف  الشباب  دعم 

التغذية  وتحسني  الغذايئ  األمن  وتحقيق  الجوع  عىل  القضاء  وهو  املستدامة، 
املستدامة. الزراعة  وتشجيع 

لطالب  كموضع  املجتمعية  بالحقول  اإللحاق  جائزة  برنامج  تصميم  وتم 
نتائج  لتطبيق  الفرصة  للطالب  يتيح  مام  الريفي،  املجتمع  يف  العليا  الدراسات 
الزراعة  استدامة  زيادة  يف  تساهم  بطريقة  ونرشها  نطاقها  وتوسيع  أبحاثهم 

والحد  املعيشة  سبل  وتحسني  الصمود،  عىل  قدرتها  وتعزيز  النطاق  صغرية 
العمل  لربط  للطالب  الفرصة  إتاحة  إىل  الربنامج  ويهدف  الريف.  يف  الفقر  من 
املزارعني  مع  املعارف  تبادل  يف  واملشاركة  الريفي،  املجتمع  بتجربة  األكادميي 

الحقلية  املشاريع  يف  البحوث  نتائج  لتطبيق  العملية  املهارات  وتطوير  املحليني، 
بالتنمية. املتعلقة 

تري روما  جامعة 
الرشاكة  2016. وتهدف  عام  تري يف  اتفاق رشاكة مع جامعة روما  الفاو  وقعت 
املتعلقة  القضايا  بشأن  الوعي  وزيادة  العليا  الدراسات  برامج  تعزيز  إىل  عموًما 

سلسلة  املنظمة  قدمت  املاضية،  القليلة  السنوات  وخالل  والزراعة.  الغذايئ  باألمن 
بهدف  الغذايئ  واألمن  البرشية  التنمية  ماجستري  برنامج  يف  للطالب  املحارضات  من 

االجتامعي  والنوع  والتغذية  الغذايئ  األمن  مجال  يف  والخربات  املعارف  تبادل 
ولقد  املجاالت.  هذه  يف  املنظمة  بعمل  الوعي  وتعزيز  املستدامة  التنمية  وأهداف 

املتعلقة  الجيدة  واملامرسات  املنهجيات  ووضع  البحوث  يف  الرشيكني  كال  تعاون 
دورهم  دراسة  بهدف  الخصوص،  وجه  عىل  املنتجني  ومنظامت  بالتعاونيات 

وجامعة  الفاو  وثقت   ،2018 عام  الريف. ويف  يف  الفقر  من  الحد  يف  ومساهامتهم 
التعاونيات  يف  الفقراء  املزارعني  إرشاك  بشأن  ناجحة  اسرتاتيجيات  تري  روما 

املنتجني. ومنظامت 

والبحوث الجامعية  للدراسات  فاغننغن  جامعة 
تعاونت الفاو وجامعة فاغننغن للدراسات الجامعية والبحوث منذ عقود يف محاربة 

الجوع. ومع ذلك، اعرتافًا من الجانبني بأن التعاون الرسمي ميكن أن يوفر إطاًرا ملموًسا 
للتنفيذ األكرث فعالية، دخلت الفاو وفاغننغن يف رشاكة يف عام 2008 بهدف تعزيز 

االبتكارات والُنهج الجديدة لتعزيز األمن الغذايئ والُنظم الغذائية املستدامة.

2.5 الفصل 
اجلوع من  متحرر  عامل  أجل  من  شراكات 
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ليا إيطا
صورة جامعية من حفل 

توقيع اتفاقية املنظمة 
و الفيا كامبيسينا مبقر 

املنظمة.

 ©FAO/GIULIO

NAPOLITANO

»ال ميكن ألي منظمة القضاء 
على اجلوع واحلد من الفقر 

مبفردها؛ فقط يف شراكات مع 
جمموعة واسعة من أصحاب 
ذلك«. ميكننا حتقيق  املصلحة 

دا سيلفا غريزيانو  خوسيه 
والزراعة العام ملنظمة األغذية  املدير   

الغذائية  التعاونيات  السوق. وتعد  الخدمات، مبا يف ذلك فرص  مجموعة من 
الوظائف ألنها تسهم يف  الفقر وخلق  للحد من  أيًضا وسائل مهمة  والزراعية 

الغذايئ. األمن  املطاف تسهم يف  نهاية  االجتامعية واالقتصادية، ويف  التنمية 

كامبيسينا الفيا 
وتجمع  الدولية.  االجتامعية  الحركات  أكرب  من  واحدة  كامبيسينا  الفيا  تُعد 

غري  من  واملزارعني  واملنتجني،  املزارعني  صغار  من  مليون   200 من  أكرث 
والعامل  واملهاجرين،  األصليني،  والسكان  والشباب،  والنساء،  املالك، 

وهي  الشبكة،  وتدافع  العامل.  حول  دولة   79 يف  منظمة   164 من  الزراعيني 
كوسيلة  صغري  نطاق  عىل  املستدامة  الزراعة  عن  ومستقلة،  ذاتية  حركة 

الجوع  من  متحررة  مجتمعات  وبناء  والكرامة  االجتامعية  العدالة  لتعزيز 
التغذية. وسوء 

الطابع  بإضفاء  كامبيسينا  الفيا  وحركة  الفاو  قامت   ،2013 عام  ويف 
محددة  ومقرتحات  املنظمتني  بني  للرشاكة  مؤسيس  إطار  عىل  الرسمي 

يف  فارقة  عالمة  االتفاق  وميثل  املشرتك.  االهتامم  ذات  املجاالت  يف  للتعاون 
الفعالة  املشاركة  الفاو  وتدعم  املدين.  املجتمع  ومنظامت  الفاو  بني  الرشاكة 

املستويات  مختلف  عىل  السياسية  العمليات  يف  كامبيسينا  الفيا  لحركة 
طوارئ  وتدخالت  ومشاريع  مبادرات  تصميم  إىل  الرامي  الحوار  وتشجع 
وتطوير  والحوار  املعرفة  تبادل  عىل  الرشاكة  وتعتمد  مستدامة.  محلية 

ذات  القضايا  مختلف  تتناول  كام  املعيارية.  األنشطة  يف  والتعاون  السياسات 
واملامرسات  والبذور  باألرايض  املتعلقة  تلك  ذلك  يف  مبا  املشرتك،  االهتامم 

املزارعني. لصغار  الزراعية  اإليكولوجية 

ملواجهة  الشاملة  الُنهج  الرشاكة  تُيرس  والتكميلية،  املنسقة  اإلجراءات  خالل  ومن 
ذلك  يف  مبا  اآلنية،  التحديات  ملواجهة  باستمرار  وتتطور  الغذايئ  األمن  انعدام 
والسمنة  والتحرض،  القرسية،  والهجرة  الطبيعية،  املوارد  وتناقص  املناخ،  تغري 

التغذية. ونقص 

واملنظامت  املزارعني   منظامت 
الحكومية غري 

األمن تلعب  يف  مهاًم  دوًرا  املدين  املجتمع  منظامت 
املنظامت،  تلك  متكنت  فقد  الفقر.  من  والحد  الغذايئ 
الدول  مع  للحوار  مساحة  خلق  من  األخرية،  السنوات  يف 

مام  والعاملي،  اإلقليمي  الصعيدين  عىل  اآلخرين  املصلحة  وأصحاب  األعضاء 
ومن  الصلة.  ذات  التنظيمية  املناقشات  وإجراء  السياسات  وضع  يف  ساهم 

الروابط  تعزيز  إىل  الفاو  تهدف  املدين،  املجتمع  منظامت  مع  الرشاكات  خالل 
غري  واملنظامت  األعضاء  عىل  القامئة  واملنظامت  االجتامعية،  الحركات  مع 

وانعدام  التغذية  وسوء  الجوع  عىل  القضاء  هدف  يف  تشرتك  التي  الحكومية 
املهارات  تبادل  املدين  املجتمع  ملنظامت  الرشاكات  هذه  وتتيح  الغذايئ.  األمن 

الوعي  زيادة  يف  املساعدة  مع  املجاالت،  مختلف  يف  التقليدية  واملعارف 
خالل  من  للفاو  الفنية  املعرفة  ونرش  تشجيع  خالل  من  الجوع  محاربة  بأهمية 

الواسعة. شبكاتها 
فريد  أعامل  األعضاء ومتثل منوذج  يقودها  التعاونيات هي منظامت مستقلة 

أعضائها، وتقدم  التمييز، وتساعد يف متكني  مبادئ عدم  اجتامعي. وتعتمد  له ضمري 
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لهند ا
رشاكة بني رابطة النساء 
الاليئ يعملن لحسابهن 

والفاو. تعزيز متكني املرأة 
الريفية.
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الغذائية  والعادات  القيمة،  األغذية عىل طول سلسلة  تصنيع  األغذية، ومعايري  مع 
للمستهلكني  الدولية  واملنظمة  الفاو  وتتعاون  املستدامة.  الغذائية  والنظم  الصحية 

السياسات  إىل  وتدعوان  الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  يف  بنجاح  بالفعل 
إىل  تدعوان  الصحية وتدعامن تطويرها كام  األغذية  الحصول عىل  لتحسني  العامة 

ذلك. وتدعامن  بالتغذية  الخاصة  املعلومات  تحسني 

يتي ير كولد
إيطاليا  الرئيسية يف  املزارعني  الفاو مع منظمة  2018، تعاونت  يف عام 
 Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti»كولديريتي«(

القضاء عىل  تحقيق  بهدف  املبارشين.  للمزارعني  الوطني  )االتحاد   )Coldiretti
 ،1944 عام  كولديريتي يف  وتأسس  للجميع.  الصحية  الغذائية  النظم  وتعزيز  الجوع 

التي  العاملية للمزارعني،  1.6 مليون عضو، وهو عضو يف املنظمة  ويضم أكرث من 
الفاو عن كثب. تعمل معها 

الغذائية السيادة  أجل  من  الدولية  التخطيط  لجنة 
الدولية من أجل  التخطيط  اتفقت منظمة األغذية والزراعة ولجنة   ،2014 يف عام 

األغذية،  منتجي  ماليني  مساعدة  بشأن  بينهام  التعاون  تكثيف  الغذائية عىل  السيادة 
مبن فيهم النساء، عىل أن يكون لهم صوت أوضح يف املناقشات حول القضايا 

السيادة  أجل  من  الدولية  التخطيط  لجنة  وتُعد  والتغذية.  الغذايئ  باألمن  املتعلقة 
الريفيني  العامل  ورابطات  نطاق صغري  األغذية عىل  ملنتجي  عاملية  منصة  الغذائية 
 800 التي تضم أكرث من  الريف واملنظامت األهلية والحركات االجتامعية  وسكان 

لألغذية. منتج صغري  مليون  منظمة و300 
تنفيذ  االتفاقية تشجيع  العمل ذات األولوية املحددة يف  ومن بني مجاالت 

ومصايد  األرايض  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة  بشأن  للفاو  الطوعية  التوجيهية  الخطوط 
الوطني والقاعدي؛  الصعيدين  الوطني عىل  الغذايئ  األمن  األسامك والغابات يف سياق 

الخطوط  املوافقة عىل  وتأمني  والقبلية؛  األصلية  الشعوب  بشأن  الفاو  سياسة  تنفيذ 
بوضعها  تقوم  والتي  الحجم،  الصغرية  األسامك  مصايد  استدامة  لكفالة  التوجيهية 

وتنفيذها. املنظمة  يف  األسامك  مصايد  لجنة 

لحسابهن يعملن  الاليئ  النساء  رابطة 
الهند  يف  لحسابهن  يعملن  الاليئ  النساء  رابطة  مع  االسرتاتيجية  الفاو  رشاكة  تساعد 
يُعتربن  الاليئ  النساء،  سيام  ال   - الريف  سكان  لتمكني  املبذولة  الجهود  تحسني  عىل 

والصحية.  املغذية  الغذائية  النظم  وتعزيز  والجوع  الفقر  عىل  القضاء  مفتاح 
الفقر  من  الحد  يف  املتمثلة  املشرتكة  األهداف  من  بالدعم  الرشاكة  هذه  وتحظى 

الفقر،  مستويات  ارتفاع  بأن  االعرتاف  مع  الغذايئ،  األمن  تحقيق  وكفالة  الريف  يف 
محدودية  فيها  مبا  العوامل،  من  العديد  من  ينبع  الريفية،  املناطق  يف  خاصة 
يف  املشاركة  وعدم  العيش  سبل  خيارات  كفاية  وعدم  للدخل،  املُدرَّة  الفرص 

لحسابهن  يعملن  الاليئ  النساء  ورابطة  الفاو  من  كل  وتعتقد  القرار.  صنع  عمليات 
االقتصاد  يف  والشباب  النساء  إدماج  واملعارف حول  والخربات  األدلة  توفري  أن 
وإلثراء  املستدامني  والتغذية  الغذايئ  األمن  لكفالة  حيوية  وسيلة  يعد  الريفي 

باملعلومات. السياسات  بشأن  الحوار 

للمستهلكني الدولية  املنظمة 
للمستهلكني، والتي تعمل  الدولية  املنظمة  الفاو رشاكة مع  2017، عقدت  يف عام 
مناقشات  نظرهم يف  واحتياجاتهم ووجهات  املستهلكني  بآراء  االعرتاف  عىل ضامن 
أكرث  1960 وهي متثل  للمستهلكني يف عام  الدولية  املنظمة  السياسات. وتأسست 

من 240 مجموعة معنية بحقوق املستهلك يف 120 دولة. ويدرك كال الرشيكني أن 
التغيري نحو  العامل ميكن أن يكونوا قوة قوية من أجل  أنحاء  املستهلكني يف جميع 

وإنصافًا. استدامة  أكرث  غذائية  نظم 
إىل مخزون  للمستهلكني  الدولية  املنظمة  تعزيز وصول  إىل  الرشاكة  وتهدف 

أوثق  للعمل بشكل  للفاو  الفرصة  إتاحة  الفاو، مع  لدى  املعارف واملعلومات 
مع  تتواصل  التي  للمستهلكني  الدولية  املنظمة  األعضاء يف  املنظامت  مع شبكة 

املخاطر  من  املستهلك  تعزيز حامية  ذلك عىل  وسيساعد  وتنارصهم.  املستهلكني 
التعامل اآلمن  الوعي بني املستهلكني بشأن  املوجودة يف األغذية، من خالل تعزيز 
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ليا إيطا
]أعاله إىل اليمني[

أكتوبر 2018: منظر عام 
لقرية املزارعني التابعة التحاد 

كولديريتي أثناء زيارة مدير 
عام منظمة األغذية والزراعة، 

خوسيه غرازيانو دا سيلفا 
ورئيس الصندوق الدويل 

للتنمية الزراعية غيلربت إف 
هونغبو يف سريك ماكسيموس 

يف روما.
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البرازيل
]أعاله إىل اليسار[

من اليسار إىل اليمني، املدير 
العام ملنظمة األغذية والزراعة، 

خوسيه غرازيانو دا سيلفا، 
ورئيس ومؤسس حركة 

سلوفودء، كارلو بيرتيني، يف 
سوق ساو خوزيه سلو لألغذية.

©FAO/GIUSEPPE BIZZARRI

باسوس، وهي إحدى رابطات املزارعني، عىل تطوير عملية منح شهادات تشاركية 
وتحسني التدريب عىل إنتاج القطيفة السوداء )الزراعة واإلدارة والتحويل 

والتخزين( وتطوير املنتجات والتسويق. ويف كوبا، تم وضع خرائط وإجراء تحليل 
للمنتجات التي ميكن إدراجها يف مبادرة منتجات رشاكة الجبال يف جبال إسكامرباي. 

ويف جورجيا، تقوم الفاو وحركة سلوفود بجرد للمنتجات التقليدية ومسح 
إلمكانيات املؤرشات الجغرافية يف البالد، بالتعاون مع الرشيك املحيل أوريجن 

جورجيا، وتقييم الثغرات التي يتعني معالجتها يف نظام إنتاج وتسويق الجنب تينييل.

املدين املجتمع  آلية 
إن آلية املجتمع املدين للعالقات مع لجنة األمم املتحدة لألمن الغذايئ العاملي هي 

أكرب مساحة دولية ملنظامت املجتمع املدين التي تعمل عىل القضاء عىل انعدام األمن 
الغذايئ وسوء التغذية. وتم إنشاء اآللية يف عام 2010، وهي تيرس مشاركة املجتمع 

املدين والتعبري عنه يف عمليات وضع السياسات يف لجنة األمن الغذايئ العاملي.
والرعاة  الصغرية  الحيازات  أصحاب  املزارعني  املشاركة  املنظامت  ومتثل 

الزراعة واألغذية واملزارعني  وصيادي األسامك والسكان األصليني والعاملني يف 
انعدام األمن  يعانون من  املالك والنساء والشباب واملستهلكني، والذين  من غري 

الحكومية. ويف املجموع، هناك أكرث  املناطق الحرضية واملنظامت غري  الغذايئ يف 
القارات. 300 مليون عضو منتسب من جميع  من 

ومبوجب االتفاقية، ستعمل الفاو وكولديريتي عىل تشجيع تبادل املعارف 
واملامرسات الجيدة بشأن الزراعة املستدامة، واستخدام املوارد الطبيعية، وتنظيم 

سلسلة القيمة الغذائية، واالبتكار من أجل استدامة قطاع األغذية الزراعية، 
وإرشاك املزارعني أصحاب الحيازات الصغرية واملزارعني األرسيني يف عمليات صنع 

السياسات التي تؤثر عليهم. ومتهد الرشاكة الطريق التخاذ إجراءات مشرتكة لتعزيز 
الزراعة املستدامة، مبا يف ذلك الزراعة العضوية والديناميكية البيولوجية، والبيانات 

الجغرافية، والتنوع البيولوجي، والحد من فاقد األغذية، والتكيف مع تغري املناخ 
والتخفيف من آثاره.

سلوفود حركة 
يف سياق السنوات الدولية للكينوا، يف عام 2013، وللزراعة األرسية، يف عام 2014، 
تضافرت جهود الفاو وحركة سلوفود من أجل زيادة الوعي العاملي بالدور املهم 

للكينوا والزراعة األرسية يف اإلنتاج الغذايئ والقضاء عىل الفقر بشكل مستدام. 
ويهدف التعاون بني الطرفني إىل تحسني مستوى معيشة السكان الذين يعيشون 

يف املناطق الريفية وكفالة نُظم غذائية وزراعية أكرث شموالً عىل املستويات املحلية 
والدولية. والوطنية 

وهناك تعاون مستمر بني املنظمتني يف العديد من البلدان. ويف بوليفيا )دولة 
- املتعددة القوميات(، ساعدت حركة سلوفود، بالتعاون مع مؤسسة فونداسيون 
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ليا إيطا
املشاركون يف املنتدى 

السنوي آللية املجتمع 
املدين، مبقر الفاو.
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وآسيا  الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية  وأمريكا  أفريقيا  مناطق  تغطي  وطنيًا 
تبادل  تيرس  فإنها  وخرباتها،  معارفها  عىل  املنظمة  اعتامد  خالل  ومن  وأوروبا. 

املعلومات  وتوفر  العامة،  والسياسات  القانونية  األطر  بشأن  الجيدة  املامرسات 
الرئيسية  القضايا  بشأن  الربملانية  للهيئات  القدرات  وبناء  الصلة  ذات  التقنية 

الغذايئ. باألمن  املتعلقة 

التغذية وسوء  الجوع  ملكافحة  العاملية  الربملانية  القمة 
العاملية  الربملانية  القمة  تنظيم  يف  الفاو  شاركت   ،2018 األول  أكتوبر/ترشين  يف 

الشيوخ  مجلس  مع  بالتعاون  مدريد،  يف  التغذية  وسوء  الجوع  ملكافحة  األوىل 
ملكافحة  الربملانية  والجبهة  الدويل  اإلمنايئ  للتعاون  اإلسبانية  والوكالة  اإلسباين 

املفوضية  من  وبدعم  الكاريبي؛  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  يف  الجوع 
للفرنكوفونية  الربملانية  والجمعية  الزراعية  للتنمية  الدويل  والصندوق  األوروبية 

التنمية  أهداف  لتحقيق  السياسية  اإلرادة  تعزيز  إىل  القمة  وسعت   .)APF(
جميع  من  مختلفة  دول  من  برملاين  مائتي  حوايل  القمة  إىل  وانضم  املستدامة. 
عىل  القضاء  هدف  بتحقيق  املتعلقة  السياسية  التزاماتهم  وأكدوا  العامل  أنحاء 

عىل  ملموسة  إجراءات  اتخاذ  بضامن  االلتزامات  متابعة  الفاو  وتواصل  الجوع. 
الوطني. املستوى 

الجوع  ملكافحة  الربملانية   الجبهة 
الكاريبي البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  يف 

تأسست الجبهة الربملانية ملكافحة الجوع يف عام 2009 يف أمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي وهي عبارة عن منرب متعدد األحزاب يجمع املرشعني من الربملانات يف 
املنطقة، ويهدف بشكل أسايس إىل تعزيز األطر الترشيعية يف برملانات املنطقة لتيسري 

تحقيق هدف الحق يف الغذاء الكايف. وتدعم الفاو، بالتعاون مع الوكالة اإلسبانية 
للتعاون اإلمنايئ الدويل، أعامل الجبهة من خالل التدريب والتخطيط وتنظيم األحداث 

الهامة مثل املنتديات اإلقليمية. ومنذ إنشاء الجبهة، تم إصدار أربعة قوانني إطارية 
كأدلة إرشادية لبلدان املنطقة وتم سن أكرث من 20 قانونًا عىل املستوى الوطني يتعلق 

باألمن الغذايئ والتغذوي.

الجوع ضد  األورويب  الربملاين  التحالف 
يف عام 2016، أطلق أعضاء الربملان األورويب من مختلف اللجان الربملانية واملجموعات 

السياسية ومختلف الدول األعضاء التحالف الربملاين األورويب ملكافحة الجوع، وهو 
فريق عامل غري رسمي يتألف من أعضاء الربملان األورويب سيتناول القضايا املتعلقة 

باألمن الغذايئ والتغذية والزراعة املستدامة.

العامة  الجلسة  قبل  السنوي  منتداها  عام  كل  املدين  املجتمع  آلية  وتعقد 
املدين  املجتمع  من  املهتمني  لجميع  مفتوحة  وهي  العاملي،  الغذايئ  األمن  للجنة 
يومني  ملدة  يستمر  الذي  املنتدى  هذا  ويُعترب  املدين.  املجتمع  آلية  يف  املشاركني 

منظامت  تتمكن  املنتدى،  ويف  املدين.  املجتمع  آللية  ومساحة  أساسية  لحظة  مبثابة 
األخرية  اللمسات  ووضع  وتوضيحها  وتوحيدها  مواقفها  مناقشة  من  املدين  املجتمع 

للجنة  العامة  الجلسة  إىل  وتقدميها  ذلك  بعد  املواقف  هذه  تقاسم  ويتم  عليها، 
العاملي. الغذايئ  األمن 

الجوع ملكافحة  الربملانية  التحالفات 

يف الربملانيون  الرئيسيني  املصلحة  أصحاب  هم 
مجال  يف  السياسية  االلتزامات  تنفيذ 

إىل  بالنظر  والتغذية  الغذايئ  األمن 
الفاو  وتدعم  بامليزانية.  واملتعلقة  والرقابية  الترشيعية  مسؤولياتهم 

والتغذية،  الغذايئ  باألمن  املتعلقة  الترشيعات  سن  أو  لتعزيز  سعيهم  يف  الربملانيني 
الهيئات  مع  وربطهم  القضايا  بهذه  الوعي  زيادة  عىل  مساعدتهم  خالل  من  وذلك 

حول  واملناقشة  الحوار  إلجراء  السبل  لتوفري  العامل  أنحاء  جميع  يف  األخرى  الربملانية 
برملانيًا  تحالًفا   40 إنشاء  املنظمة  يرست  األخرية،  السنوات  ويف  املواضيع.  هذه 

2.5 الفصل 
اجلوع من  متحرر  عامل  أجل  من  شراكات 
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نيا إسبا
الحارضون يف القمة 

الربملانية العاملية األوىل 
ملكافحة الجوع وسوء 
التغذية، قرص مجلس 

الشيوخ، مدريد، أكتوبر/
ترشين األول 2018.
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األدىن وشامل أفريقيا قد تدهورت بشكل حاد خالل السنوات الخمس املاضية، مام 
.2010 قبل عام  التي تحققت  املطردة  التحسينات  قوض 

الخاص القطاع 

القضاء يلعب  هدف  تحقيق  يف  أساسًيا  دوًرا  الخاص  القطاع 
مكافحة  يف   2030 عام  خطة  من  كجزء  الجوع  عىل 

يف  والفقر  التغذية  وسوء  الغذايئ  األمن  انعدام 
كمصدر  فقط  الخاص  القطاع  اعتبار  الخطأ  »من  فياريال،  ملارسيال  ووفًقا  الريف. 

الزراعية  املدخالت  مثل  عينية  مساهامت  تقديم  للرشكات  وميكن  للتمويل. 
التي  وللمجتمعات  للعامل  والدعم  الخدمات  تقدم  فهي  اللوجستي؛  والدعم 

والخربات.  املعارف  وتتبادل  الريفية  املجتمعات  يف  القدرة  وتخلق  فيها؛  يوجدون 
أن  ميكن  التي  الفنية  والدراية  للمعلومات  قيّاًم  مصدًرا  الخاص  القطاع  ويعد 

الجوع  من  الحد  وعىل  األغذية  إنتاج  مجال  يف  عملياتها  تحسني  عىل  الفاو  تساعد 
العامل«. أنحاء  جميع  يف 

وأكد عضو الربملان األورويب باولو دي كاسرتو، الذي أيده األعضاء وعينوه 
منسًقا للتحالف، عىل أهمية مكافحة الجوع ورضورة أن يدفع الربملانيون املؤسسات 

األوروبية وأصحاب املصلحة إىل إبقاء مسألة األمن الغذايئ والتغذوي عىل رأس 
جدول األعامل السيايس.

العريب والعامل  أفريقيا  يف  الغذايئ  لألمن  الربملانية  الشبكة 
يف بداية عام 2019، أطلق حوايل 50 ممثالً برملانيًا من بلدان أفريقيا والعامل 

الشبكة  وتُعد  العريب.  والعامل  أفريقيا  الغذايئ يف  لألمن  الربملانية  الشبكة  العريب 
والعامل  أفريقيا  املكافئة يف  واملجالس  والشورى  الشيوخ  مجالس  لجمعية  مبادرة 
بناء  الفاو من خالل مبادرتها اإلقليمية بشأن  العريب )ASSECCA(، بدعم من 

القدرة عىل الصمود من أجل تحسني األمن الغذايئ والتغذية يف إقليم الرشق 
أفريقيا. األدىن وشامل 

إنجازًا  العريب  أفريقيا والعامل  الغذايئ يف  الربملانية لألمن  الشبكة  ويُعد إطالق 
املنطقة. وتشري  الغذايئ والجوع يف  انعدام األمن  هاًما وخطوة هائلة نحو محاربة 

الفاو إىل أن مستويات األمن الغذايئ والتغذية يف إقليم الرشق  أحدث تقديرات 
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نيجيريا
افتتاح أول عرشة آبار 
يتم تنفيذها يف إطار 
مرشوع »الوصول إىل 

املياه« املشرتك بني الفاو 
ورشكة إيني لتعزيز 

الوصول اآلمن إىل املياه 
يف مجتمعات مختارة.
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وتعزيزهم يف مواجهة األحوال الجوية القصوى املتعلقة بتغري املناخ. ومن املتوقع أن 
تشهد الرشاكة مبادرات مشرتكة تستهدف االبتكار والرقمنة وتحليل البيانات وأنظمتها 

بحيث ميكن للمزارعني الوصول إىل املعلومات األساسية لتحسني سبل معيشتهم وتعزيز 
قدرتهم عىل الصمود يف مواجهة تغري املناخ.

كوهني مؤسسة 
الفاو ومؤسسة كوهني جهودهام لدعم سبل املعيشة يف  دت  يف عام 2013، وحَّ
وتنفيذ  تصميم  التعاون  وتضمن  اللوجستية.  الخدمات  تحسني  من خالل  الريف 

الفاو  ملوظفي  الزراعية  والصناعية  اإلنسانية  اللوجستيات  مجال  الفوري يف  التدريب 
- وهي مؤسسة مقرها سويرسا  املحليني. وستوفر مؤسسة كوهني  والرشكاء  امليدانيني 

بناء   - اللوجستية  والخدمات  النقل  والبحث يف مجال  والتعليم  التدريب  تركز عىل 
للزراعة، سواء يف حاالت  اللوجستية  الخدمات  القدرات وتبادل املعارف يف مجال 

أو لتطوير نظم غذائية وزراعية فعالة. وتُحدد الرشاكة إطاًرا عريًضا من  الطوارئ 
التي  لألزمات  املتزايد  العدد  املترضرين من  السكان  بهدف تخفيف معاناة  الربامج 

الغذايئ  الفاعلة يف سالسل اإلمداد  الجهات  الغذايئ، وثانيًا، مساعدة  تؤثر عىل األمن 

رابوبنك مؤسسة 
تأسست مؤسسة رابوبنك يف عام 1973 ويوجد مقرها يف هولندا، ومتولها مجموعة 

رابوبنك التي تتربع بنسبة مئوية من أرباحها السنوية ألنشطة املؤسسة. ويتمثل 
نشاطها الرئييس يف دعم التعاونيات وكذلك املنظامت القامئة عىل األعضاء من خالل 

آليات التمويل األصغر. وتساعد املؤسسة صغار املزارعني وتعاونياتهم يف املناطق 
الريفية يف 24 بلًدا من أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا.

وهناك تحسن يف وصول صغار املزارعني إىل االئتامن يف أفريقيا من خالل مزيج 
من الخربة املالية ملؤسسة رابوبنك والدراية التقنية للفاو داخل شبكاتها املحلية. 

ويف عام 2013، بدأت الفاو ومؤسسة رابوبنك رشاكة تركز عىل تعزيز األمن الغذايئ 
من خالل التنمية الزراعية الريفية. وساعدت املرشوعات املقامة يف جمهورية تنزانيا 

املتحدة وإثيوبيا وكينيا عىل تحسني دخل املزارعني من أصحاب الحيازات الصغرية، 
وكذلك تحسني وصولهم إىل األدوات املالية وقدرتهم عىل االستثامر يف إنتاج املحاصيل 

الغذائية بشكل أكرث كفاءة.
يف عام 2018، وسعت الفاو نطاق تعاونها مع رابوبنك ليمتد إىل مجاالت مواضيعية 

وبلدان جديدة، بهدف بناء قدرات املهنيني واملرشعني املاليني لتنمية األسواق املالية 
الريفية والزراعية وتوسيع نطاق الرشاكة امليدانية الواسعة من خالل برنامج تدخالت 

طويلة األجل .

إيني رشكة 
وإيني  الفاو  تعمل  لنيجرييا،  الفيدرالية  العاصمة  وإقليم  نيجرييا  رشق  شامل  يف 

املجتمعات  لتزويد  مًعا  والغاز(  للنفط  الجنسيات  املتعددة  اإليطالية  )الرشكة 
مقدم  طلب  عىل  والري.وبناًء  املنزيل  لالستخدام  باملياه  داخليًا  والنازحني  املحلية 

الصالحة  املياه  إىل  الوصول  تعزيز  عىل  وإيني  الفاو  ستعمل  الحكومة،  من 
إىل  املرشوع  ويهدف  ضوئية.  الفولط  باألنظمة  تعمل  آبار  حفر  خالل  من  والنظيفة 

املضيفة  واملجتمعات  داخليًا  النازحني  أجل  من  اإلنسانية  التدخالت  يف  املساهمة 
إىل مستويات غري مسبوقة  أدت  والتي  تشاد،  بحرية  أزمة شامل رشق  من  املترضرة 

لفرتة  األسامك  وصيد  والحيوانية  الزراعية  األنشطة  وتعطيل  السكاين  النزوح  من 
بني  بالتعاون  لها  الرتويج  يتم  مبادرة  أول  املياه  إىل  الوصول  ويُعترب مرشوع  طويلة. 

وإيني. الفاو 

تليفونيكا رشكة 
يف عام 2017، اتفقت الفاو وتليفونيكا إسبانيا، وهي إحدى أكرب رشكات االتصاالت 

يف العامل، عىل العمل مًعا من أجل االستفادة من استخدام التقنيات الرقمية املتطورة 
يف التنمية الزراعية واألمن الغذايئ والتغذية، وعىل وجه التحديد إعداد املزارعني 

2.5 الفصل 
اجلوع من  متحرر  عامل  أجل  من  شراكات 
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نام فييت 
باحثون يف مجال 

التقدير الحرجي الوطني 
باستخدام الليزر

أجهزة تقنية تقيس 
ارتفاع الشجرة وسمكها 

يف املناطق الحرجية التي 
يتعذر الوصول إليها
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إطار مبادرة أوبن فوريس واستخدام تكنولوجيا غوغل، مثل إيرث إنجن. ويف عام 
2016، تم تشكيل فريق عمل داخل مقر الفاو يتكون من خرباء غوغل والفاو يف 

مجال استخدام املعلومات عالية الدقة التي تقدمها السواتل كأداة لالستخدام 
اليومي يف إدارة املوارد الطبيعية من أجل دعم املشاريع املختلفة.

كولفيوريتو فريتيتكنيكا  رشكة 
املسؤولية  )ذات  كولفيوريتو  فريتيتكنيكا  مع  رشاكة  الفاو  عقدت   ،2017 عام  يف 
إىل  الرشاكة  وتهدف  البقول.  يف  اإليطالية  السوق  يف  الرائدة  الرشكة  املحدودة(، 
تيسري وصول  املبادرة يف  وتساعد هذه  السوق.  إىل  املزارعني  دعم وصول صغار 

األوروبية،  البقول  أسواق  إىل  الجنويب  الكرة  نصف  يف  الزراعية  التعاونيات 
والحمص  الفاصوليا  الرشاكات  وستجلب  فريتيتكنيكا.  توزيع  شبكة  باستخدام 

النامية  البلدان  يف  الزراعية  التعاونيات  من  مستدام  بشكل  املزروعة  والعدس 
مهم  اقتصادي  دعم  توفري  مع  واألوروبية،  اإليطالية  الكربى  املتاجر  إىل 

الصحية  التغذية  تعزيز  يف  املساعدة  مع  الصغرية  الحيازات  أصحاب  للمزارعني 

كوهني  ومؤسسة  الفاو  مت  وصمَّ للمستهلكني.  والسليمة  الجيدة  األغذية  توفري  عىل 
والبلديات.  الحرضيني  املخِطِطني  تستهدف  للبلدات  أغذية  لوجستيات  وحدة  حاليًا 

التقنية. القدرات  بناء  للفاو وأعضائها من أجل  األدوات متاحة  وهذه 

غل غو
إىل  الوصول  العمل يف رشاكة وثيقة لضامن سهولة  والفاو عىل  وافقت غوغل مابس 
تغري  مواجهة  عىل  البلدان  يساعد  مام  الخرائط،  ورسم  الجيوفضائية  املراقبة  أدوات 

السياسات  مجال  يف  العاملني  الخرباء  قدرات  وبناء  التقنيات  أحدث  باستخدام  املناخ 
األرايض. واستخدام  الحرجية 

وتهدف الرشاكة بني غوغل مابس والفاو إىل تشجيع االبتكار وتعزيز الخربة 
والتوسيع الواضح للوصول إىل األدوات الرقمية سهلة االستخدام. وقدمت غوغل مابس 

1200 ورقة اعتامد ُمخترِب موثوق به عىل غوغل إيرث إنجن ملوظفي الفاو ورشكائها، 
بت الفاو موظفيها وخربائها التقنيني يف الدول األعضاء، بناًء  فضالً عن التدريب. ودرَّ
عىل طلبهم، عىل استخدام أدوات الربمجيات املجانية واملفتوحة املصدر املطورة يف 

  منظمة األغذية والزراعة املفتوحة



285 منظمة األغذية والزراعة التحديات والفرص يف ظل عامل واحد

بيرو
املزارعون األرسيون 

يحصدون الكينوا.

©FAO

القطاع  »يلعب 
اخلاص دوًرا بالغ 
تشجيع  يف  األهمية 
املسؤولة  االستثمارات 
يف الزراعة«
دا سيلفا غريزيانو  خوسيه 
والزراعة العام ملنظمة األغذية  املدير   

املسؤول الزراعي  االستثامر  مبادئ  تعزيز 
2014، اعتمدت لجنة األمن الغذايئ العاملي مبادئ االستثامرات املسؤولة يف الزراعة  يف عام 
الزراعي مبا يف ذلك مصايد  أنواع االستثامر  التوجيه لجميع  الغذائية من أجل توفري  والنظم 

الفاو لنامذج األعامل الشاملة كواحدة من  األسامك والغابات واملاشية. ويف هذا السياق، تروج 
املبدأ األسايس املتمثل يف  التي تشجع االندماج املسؤول لصغار املنتجني يف األسواق، مع  الُنهج 

الخاص. والقطاع  للمزارعني  متبادلة  منافع  توفر  النامذج  أن هذه 
للدراسات  األفريقي  مويو  سام  معهد  مع  بالرشاكة  الفاو،  نظمت   ،2018 عام  ويف 

التعاقدية  بالزراعة  املعنية  الدولية  »الندوة  املستدامة  للتنمية  الدويل  واملعهد  الزراعية 
أصحاب  املتعددة  الندوة  وحرض  زمبابوي.  هراري،  يف  األخرى«  الشاملة  األعامل  ومناذج 

الخاص(  القطاع  )رشكات  املشرتين  متثل  التي  املؤسسات  بني  وجمعت  مشاركًا   120 املصلحة 
العقود  تحسني  كيفية  بشأن  املناقشات  تعزيز  أجل  من  )التعاونيات/الجمعيات(،  واملزارعني 

وتوجيهات  الغذائية  والنظم  الزراعة  يف  املسؤولة  االستثامرات  مبادئ  باستخدام  الزراعية 
ترشيد  بشأن  والزراعة  األغذية  ومنظمة  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة 

الزراعي. اإلمداد  سالسل 

منشورات  االتفاق  عليها  نص  التي  األخرى  املبادرات  وتشمل  أوروبا.  يف 
الحبوب  فوائد  عىل  التعرف  عىل  والكبار  األطفال  يساعد  وتطبيق 

يف  البحوث  ومراكز  الجامعات  وتدعم  وتفاعلية،  ممتعة  بطريقة  البقولية 
واستهالكها. البقوليات  لزراعة  جديدة  طرق  حول  دراسات  إعداد 

مارس رشكة 
الفاو ومارس إنكوربوريتد مذكرة  2015، وقعت  يف أكتوبر/ترشين األول 

مًعا من أجل تحقيق سالمة ونوعية أفضل لألغذية عىل طول  للعمل  تفاهم 
النامية. ويهدف االتفاق إىل تعزيز  البلدان  سالسل األغذية، وخاصة يف 

األغذية،  إدارة سالمة  ونوعيتها، وتحسني  األغذية  لسالمة  الدولية  املعايري 
وتيسري  باألغذية،  املنقولة  األمراض  للحد من  العلمية  املبادئ  بناًء عىل 

املعلومات. إىل  العاملي  الوصول 
ومبوجب االتفاق، تدعم رشكة مارس برنامج سالمة األغذية يف 

الفاو من خالل توفري الوصول إىل بيانات سالمة األغذية وتوفري الخرباء 
الفاو ومارس عىل  التعاون بني  التتبع. ويركز  الرئيسية مثل  يف املجاالت 

وتُعترب  الفطرية.  السموم  بتلوث  املتعلقة  األغذية  مخاطر سالمة  من  الحد 
مارس  طورتها  التي  الفطرية  السموم  بتلوث  املتعلقة  واملعرفة  البيانات 

بيانات ذات فائدة كبرية يف توسيع وظائف أداة أخذ عينات السموم 
الدول األعضاء  بالفعل اهتامم عدد من  الفاو، والتي جذبت  الفطرية يف 

ووكاالت األمم املتحدة األخرى.

2.5 الفصل 
اجلوع من  متحرر  عامل  أجل  من  شراكات 
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السنغال
من خالل برنامج 

الفاو للتعاون 
بني بلدان 

الجنوب، يقوم 
خبري فيتنامي 

بتعليم املزارعني 
السنغاليني عن 

طرق زراعة أنواع 
األرز املحسنة.

©FAO/J. KOELEN

ومؤسسيًا  رسميًا  طابًعا  الثاليث  والتعاون  الجنوب  بلدان  بني  التعاون  اكتسب  لقد 
 .1994 عام  الغذايئ يف  لألمن  الخاص  الربنامج  إطالق  مع  والزراعة  األغذية  منظمة  يف 

املنخفض  الدخل  ذات  الغذايئ  العجز  بلدان  لدعم  رئييس  بشكل  الربنامج  تنفيذ  تم  وقد 
اإلنتاج  واستدامة  اإلنتاجية  زيادة  خالل  من  الوطني  الغذايئ  أمنها  تحسني  أجل  من 

بني  التعاون  مّكن  الغذايئ،  لألمن  الخاص  الربنامج  ضمن  مهاًم  مخططًا  وبوصفه  الغذايئ. 
حد  إىل  األخرى  النامية  البلدان  وخربة  تجارب  من  االستفادة  من  البلدان  الجنوب  بلدان 

املزارعني يف  مبارشة مع  العمل  أجل  املزودة من  البلدان  كبري من خالل نرش خرباء من 
رئيسيًا  عامالً  الجنوب  بلدان  بني  التعاون  وشكَّل  املتلقية.  البلدان  يف  الريفية  املجتمعات 

الربنامج  إطار  يف  املنفذة  املرشوعات  وأظهرت  الغذايئ.  لألمن  الخاص  الربنامج  لنجاح 
األساسية  املحاصيل  غلة  زيادة  أجل  من  املتنوعة  للتكنولوجيات  املكثف  االستخدام 

مستدام. بشكل  الرئيسية 

الجنوب بلدان  بني  فيام  التعاون 

التعاون فيام بني بلدان الجنوب جزًءا ال يتجزأ من التعاون يشكل 
الدويل من أجل التنمية. واستناًدا إىل مبادئه الفريدة ونُُهجه 
القادرة عىل الصمود، يوفر التعاون بني بلدان الجنوب، كمكمل 
للتعاون بني بلدان الشامل والجنوب، للبلدان النامية إطاًرا أوسع لالنخراط يف تعاون 

متبادل املنفعة سعيًا لتحقيق أهداف تلك البلدان اإلمنائية الفردية والجامعية. ويف 
السنوات األخرية، اكتسب التعاون بني بلدان الجنوب والتعاون الثاليث زخاًم وتأكيًدا 
يف خطاب التنمية العاملية حيث تم االعرتاف به كآلية فعالة يف تنفيذ خطة التنمية 

املستدامة لعام 2030. ويف هذا السياق، تم الرتكيز بشكل خاص عىل التعاون بني بلدان 
الجنوب والتعاون الثاليث يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتنمية القدرات.
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287 منظمة األغذية والزراعة التحديات والفرص يف ظل عامل واحد

بني  التعاون  يشهد 
والتعاون  واجلنوب  اجلنوب 
متزايًدا  اعرتاًفا  الثالثي 
آلية فعالة يف  بوصفه 
أعمال  تنفيذ جدول 
عام 2030 من أجل 
املستدامة. التنمية 

األمثلة عىل   بعض 
الثاليث والتعاون  الجنوب  بلدان  التعاون بني  مبادرات 

الربملانات � بني  فيام  التبادالت 
الجوع،  ملكافحة  الربملانية  الجبهة  لعبت 

التي أنشئت يف عام 2009 يف إطار مبادرة 
الكاريبي  والبحر  الالتينية  أمريكا  تحرير 

الجوع  الجوع، دوًرا رئيسيًا يف مكافحة  من 
وسوء التغذية يف املنطقة، مبا يف ذلك من 

قانونية وترتيبات  خالل دعم وضع أطر 
الغذاء  الحصول عىل  لضامن  مؤسسية 

أسايس من حقوق  الكافيني كحق  والتغذية 
األساسية. اإلنسان 

والربملانيني. � املنتجني،  منظامت 
نهًجا  والزراعة  األغذية  منظمة  تستخدم 

الربملانيني  بني  للجمع  ومرنًا  مبتكًرا 
التعاون  مظلة  تحت  املنتجني  ومنظامت 

الثاليث  والتعاون  الجنوب  بلدان  بني 
يف  الجيدة  املامرسات  تكرار  بهدف 

وتجمع  التغذية.  وسوء  الجوع  مكافحة 
نظًرا  مًعا  الفاعلني  هذين  بني  املنظمة 

حيث  البعض،  لبعضها  املكملة  ألدوارهام 
بينام  تقنية  مبهارات  املنتجون  يتمتع 

األساس  وهم  ترشيعات  الربملانيون  يسن 
السياسات  عىل  املؤسيس  الطابع  إلضفاء 
املنتجني. منظامت  تدعم  التي  الحكومية 

املدن. � بني  فيام  التعاون 
مدينة«  إىل  مدينة  »من  مبادرة  تعزز 

الحكومات  بني  املتبادل  الدعم  إمكانات 
ومناطقها  مدنها  لجعل  املحلية 

الغذاء.  حيث  من  أمانًا  أكرث  املرتابطة 

املدن  أن  مفهوم  املبادرة عىل  وتقوم 

تحديات  تواجهه  النامية  البلدان  يف 

من  وأنه  متامثلة  واقتصادية  اجتامعية 

املامرسات  يف  واملشاركة  التعاون  خالل 

يف  البعض  بعضها  دعم  ميكنها  الجيدة 

الحرض  يف  الغذايئ  األمن  لتحقيق  مساعيها 

استدامة. أكرث  غذائية  نظم  نحو  واالنتقال 

املزارعني. � بني  فيام  التبادالت 
املزارعني  بني  فيام  التبادل  عمليات  تعد 

بلدان  بني  التعاون  يف  المركزيًا  آخر  نهًجا 

من  الفاو  تُيرس  الثاليث  والتعاون  الجنوب 

بني  الخربات  وتبادل  املعارف  تبادل  خالله 

املستوى  عىل  املنتجني  ومنظامت  املزارعني 

وعىل  الشعبي.  الصعيد  وعىل  املحيل 

املزيد  اكتسب  النهج  هذا  أن  من  الرغم 

إال  األخرية،  السنوات  االهتامم يف  من 

منظمة  ِقبل  من  بالفعل  تطبيقه  تم  أنه 

مدارس  من  كجزء  والزراعة  األغذية 

التسعينيات،  أوائل  يف  الحقلية  املزارعني 

التعاون  عىل  املؤسيس  الطابع  إضفاء  قبل 

يف  الثاليث  والتعاون  الجنوب  بلدان  بني 

عىل  التبادالت  تركيز  خالل  ومن  املنظمة. 

يف  فعالية  النهج  أثبت  الشعبي،  الصعيد 

املحلية  الفاعلة  الجهات  احتياجات  تلبية 

ذلك  يف  مبا  والضعيفة  املهمشة  والفئات 

السكان  وجامعات  الريفيات  النساء 

والشباب. األصليني 

الجنوب  بلدان  بني  للتعاون  الفاو وحدة  أنشأت   ،2012 عام  ويف 
لضامن  الرامية  وجهودها  اإلصالح  أعامل  جدول  من  كجزء  الثاليث  والتعاون 

الثاليث.  والتعاون  الجنوب  بلدان  بني  للتعاون  أقوى  مؤسيس  دعم  تقديم 
الجنوب  بلدان  بني  التعاون  إىل  الفاو  تقدمه  الذي  املؤسيس  الدعم  ولتعزيز 

وحدة  أصبحت  املجال،  هذا  يف  عملها  وضوح  ولتعزيز  الثاليث  والتعاون 
الجنوب  بلدان  بني  فيام  للتعاون  كاماًل  مكتبًا  الجنوب  بلدان  بني  التعاون 

جميع  بأن  النامية  البلدان  من  واقتناعا   .2019 عام  يف  الثاليث  والتعاون 
األخرية،  السنوات  يف  ذلك  ومراقبة  لتقدميها،  مبتكرة  حلول  لديها  البلدان 

وتتبادل  متزايد  بشكل  الناشئة،  االقتصادات  سيام  وال  البلدان،  تلك  تتعاون 
تاًما  التزاًما  املنظمة  وتلتزم  األخرى،  النامية  البلدان  مع  اإلمنائية  الحلول 

الصالت.  هذه  بتيسري 
العلوم والتكنولوجيا  الفاو األخرية يف مجال  لُنهج  وهناك ثالث سامت 

الحوارات  للسياسات وتيسري  األولية  االرتباطات   )1( ما ييل:  واالبتكار تشمل 
والتغذية.  الغذايئ  واألمن  بالزراعة  املتعلقة  السياسات  وتبادل  السياسات  بشأن 

الثاليث مع  الجنوب والتعاون  التعاون بني بلدان  الفعالة يف  )2( املشاركة 
املحلية  والحكومات  الربملانيون  ذلك  مبا يف  الحكومية  الفاعلة غري  الجهات 

والتعاونيات  الحكومية  غري  واملنظامت  األكادميية  واألوساط  الخاص  والقطاع 
املحلية  الفاعلة  الجهات  نهج المركزي إلرشاك   )3( املزارعني.  وجمعيات 

الثاليث. الجنوب والتعاون  بلدان  التعاون بني  والبلديات واملدن يف 

2.5 الفصل 
اجلوع من  متحرر  عامل  أجل  من  شراكات 
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للمساعدة تُعد  والزراعة  األغذية  منظمة  مهمة  لب  االتصاالت 
الجوع.  يف إيجاد توافق يف اآلراء من أجل عامل خاٍل من 

ومركز  السياسات  لصنع  كمنتدى  املنظمة  ومصداقية  فعالية  وتعتمد 
عىل  قدرتها  عىل  كبريًا  اعتامًدا  التقنية  والخربة  واملعرفة  للتميز  اللغات  متعدد  فريد 
الجوع. شأفة  استئصال  إىل  الرامية  الجهود  لتسخري  سعيًا  به  واإلعالم  عملها  توصيل 
دورهم  يتمثل  الذين  املهنيني  من  فريًقا  املنظمة  تضم  املهمة  لهذه  وتحقيًقا 
الحكومات  يشمل  العامل،  مستوى  عىل  كبري  جمهور  إىل  املنظمة  رسالة  إيصال  يف 

الناس.  وعامة  اإلعالم  ووسائل  العلمي،  واملجتمع  الزراعيني،  وخرباءها  األعضاء 
مجموعة  استخدام  يتم  املختلفة،  الجامهري  من  العديد  إىل  املنظمة  رسالة  ولتوصيل 

النرشات  إعداد  اإللكرتوين؛  املوقع  تحديث  ييل:  ما  تشمل  االتصال  أدوات  من  معقدة 
البيانية.  والرسوم  والصور  والفيديو  الصويت  املحتوى  وتوزيع  إنتاج  الصحفية؛ 

وغوغل  وتويرت  بوك  فيس  عىل  نشطة  )املنظمة  االجتامعي  التواصل  وسائل  تحديث 
وإنتاج  وفليكر(؛  ويوتيوب  شري  وساليد  وبنترييست  وإنيستجرام  ولينكدن  بلس 
املنظمة  يف  الفنيني  الخرباء  مع  املقابالت  وتنسيق  والتعليمية؛  الفنية  املنشورات 

ذلك. األمثلة عىل  بعض  إال  وما هذه  وغريهم، 

الفصل 3.5

 االتصاالت يف 
منظمة األغذية والزراعة

ليا إيطا
افتتاح تجهيزات الفيديو 

بواسطة فنان الفيديو 
باولو سكوبوال خالل 

النسخة السادسة من 
اليوم الوطني لتفادي 
الهدر الغذايئ، يف مقر 

املنظمة.
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إظهار ال  عىل  االتصاالت  دور  يقترص 
املنظمة  لعمل  اإليجابية  املساهمة 

تعمل  بل  فحسب،  كثرية  قطاعات  يف 
الجوع  عىل  القضاء  هدف  لدعم  كحافز  أيًضا 

العامل. يف 

خوسيه  العام  املدير  توىل  عندما 
يف  منصبه  سيلفا  دا  غرازيانو 

قامت   ،2012 يناير/كانون الثاين 
اسرتاتيجية  بوضع  املنظمة 

عىل  جديدة  تحويلية  اتصال 
االتساق يف  األساس لضامن  هذا 
ويف  والتواصل  الرشكات  مراسلة 

للمنظمة. ككل  التجارية  العالمة 

الجديدة  االتصال  اسرتاتيجية  وشهدت 
املنظمة  التصاالت  مخصص  مكتب  تشكيل 
الرئيسية  الوظيفية  املسؤوليات   وتبسيط 

واإلنرتنت  اإلعالم؛  وسائل  مع  بالعالقات  املتعلقة 
الداخيل؛  واالتصال  االجتامعي؛  التواصل  ووسائل 

واملكتبة  والنرش  الخاصة؛  واملبادرات  والتواصل 
املحفوظات. وخدمات 

هذه  االتصال  السرتاتيجية  الرئيسية  األهداف  وتتمثل 
الرائدة  املنظمة  باعتبارها  املنظمة  دعم  ييل:  فيام 
التغذية؛  وسوء  الجوع  مكافحة  يف  املتحدة  لألمم 

ودعم  املنظمة؛  باختصاصات  الوفاء  يف  واملساعدة 
األهداف  وتشمل  املنظمة.  لصالح  املوارد  تعبئة 
اإلعالم  وسائل  يف  املنظمة  وجود  تعزيز  األخرى 
يف  للمنظمة  موحد  عام  صوت  وضامن  العاملية، 
هوية  وتوفري  الجوع،  مبكافحة  املتعلقة  املسائل 

اإلعالم،  وسائل  جميع  عرب  متسقة  مرئية 
االتصاالت  إدارة  عىل  املهني  الطابع  وإضفاء 

واإلقليمية  العاملية  املستويات  عىل  ومواءمتها 
املنظمة  التزام  الجهود  هذه  ويعزز  والوطنية. 

التنمية  مستويات  جميع  يف  البلدان  وصول  بضامن 
املعارف والسلع  إىل   - فقراً  - ال سيام أشدها 

اختصاص  مجاالت  جميع  يف  العامة  والخدمات 
لعام  املستدامة  التنمية  خطة  لتحقيق  املنظمة 
واملنظومة  للمنظمة  التوجيهي  واإلطار   ،2030

املقبل. العقد  خالل  املتحدة  لألمم  األوسع 

الرئيسية.  املزايا  من  العديد  الحايل  النهج  وفر  وقد 
االتصاالت  أنشطة  جميع  عىل  الرقابة  دمج  تم  أوالً، 

بني  والتناغم  االتساق  لضامن  واحد  مكتب  يف 
أدى  وقد  املؤسسة.  ومراسالت  الرسائل  مخرجات 

وفعالية  االقتصادية  الجدوى  تحسني  إىل  ذلك 
يخص  فيام  التصورات  وضع  يرتبط  ثانيًا،  املوارد. 
ارتباطًا  األخرى  االتصاالت  ومنتجات  املنشورات 
املنظمة  يف  الداخلية  االتصاالت  بعمليات  أفضل 

التنسيق  تعزيز  يف  ذلك  ساعد  وقد  اإلدارة.  وهياكل 
املقارن،  والقياس  التخطيط  وتحسني  الداخيل، 

املناسب وأن  الوقت  املراسالت يف  تتم  أن  وضامن 
االسرتاتيجي  التوجه  بشأن  ومتسقة  دقيقة  تكون 

الناس  وعامة  املنظمة  أعضاء  ينظر  ثالثًا،  للمنظمة. 
بصوت  تتحدث  أنها  عىل  املنظمة  إىل  متزايد  بشكل 

وتضمن  االتصال.  قنوات  من  مجموعة  عرب  واحد 
منتجات  إتاحة  مًعا  مجتمعة  التحسينات  هذه 

العاملية  اإلعالم  لوسائل  بسهولة  املصممة  االتصال 
االتصال  منصات  عرب  الرئيسية  الجامهري  من  وغريها 

املنظمة. يف  املتنوعة 

التنمية املستدامة االتصاالت يف دعم مهمة منظمة األغذية والزراعة وأهداف  دور 

دائًما ما تسعى منظمة األغذية والزراعة من خالل 
جهودها يف جمال االتصاالت ألن تكون قادرة على 

وموَجهة وجمهزة  ومباشرة  ومبتكرة  املنافسة 
العاملية  البيئة  مع  للتعامل  مناسًبا  جتهيًزا 

اإلعالم  لوسائل  التغري  احلالية سريعة 
والسياسة. واالتصاالت  العاملية 
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املستقبل نحو  التطلع 
فإنها  املتغري،  االتصاالت  مشهد  ديناميكية يف  فاعلة  املنظمة جهة  بصفة 
املنظمة  أدوار  لزيادة وضوح  املستمر سيكون مطلوبًا  االبتكار  أن  تدرك 
الكفاح من  املتحدة يف  لألمم  الرائدة  الوكالة  باعتبارها  مكانتها  وتعزيز 

القادمة، ستواصل  السنوات  التغذية. ويف  الجوع وسوء  القضاء عىل  أجل 
نطاق  لتوسيع  تقدمها  التي  االتصاالت  تعزيز جودة خدمات  املنظمة 
لإلطار  أفضل دعم ممكن  وتقديم  املستهدفة،  تواصلها مع جامهريها 

2030. وسوف  عام  لتحقيق خطة  الساعي  وعملها  للمنظمة  االسرتاتيجي 
تسعى املنظمة دامئًا من خالل جهودها يف مجال االتصاالت إىل أن تكون 
مع  للتعامل  مناسبًا  تجهيزًا  ومجهزة  وموجهة  واستباقية  ومبتكرة  تنافسية 

واالتصاالت  العاملية  اإلعالم  لوسائل  التغري  الحالية رسيعة  العاملية  البيئة 
التطورات  أهم  التفصيل  الفصل مبزيد من  والسياسة. ويوضح هذا 

املنظمة منذ عام  والنجاحات واالبتكارات يف جميع مجاالت االتصال يف 
القادمة. السنوات  2012، ويضع طريًقا لتطورات االتصاالت يف 

ليا إيطا
املؤمتر الصحفي إلطالق حالة األمن 

الغذايئ والتغذية يف العامل 2018، 
الذي ُعقد يف مركز الشيخ زايد يف مقر 

املنظمة.

©FAO/GIULIO NAPOLITANO

3.5 الفصل 
والزراعة األغذية  منظمة  يف  االتصاالت 
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واالبتكار الرقمية  االتصاالت 

الجوع املحتوى  عىل  القضاء  وبرنامج  القصص  األول: رسد  الرقمي 
األغذية  ملنظمة  الرقمي  الفريق  يتوىل   .»Zero Hunger«

النمو.  رسيعة  اإلنرتنت  منصات  عىل  املنظمة  وجود  مهمة  والزراعة 

وجذابة  متاحة  الجوع  عىل  القضاء  رسالة  لجعل  وجديدة  وذكية  تكيُفية  أساليب  يستخدم  إنه 

االحرتام  مبدأ  إحياء  وتعيد  وأصلية  للقياس  وقابلة  مغزى  وذات  مبارشة  بطرق  الناس  ملاليني 

الناس. إىل  إيصالها  يف  يساعدون  الذين  أولئك  ولجميع  لألغذية 

اإلعالم،  وسائل  قطاع  ثورة يف  اإلنرتنت  شبكة  أحدثت  عندما  األخرية،  السنوات  ويف 

جهًدا  املنظمة  وبذلت  الدولية.  التنمية  مرحلة  يف  متميزة  رقمية  فاعلة  كجهة  املنظمة  برزت 

القضايا  عىل  املنضبط  والرتكيز  املبتكرة  القصص  ورسد  املتزايدة  املشاركة  عىل  قامئًا  اسرتاتيجيًا 

عىل  القضاء  قصص  رائًدا يف رسد  دوًرا  لها  أعطى  مام  قطاعات،  لعدة  والشاملة  الجوهرية 

الجوع  عىل  بالقضاء  العاملي  للتعهد  الفعيل  املعنى  ميثل  الذي   )#ZeroHunger( الجوع 

تستخدمه  رئييس  مؤرش  وهو   ،)SoV( بالصوت«  »املشاركة  بـ  يُقاس   .2030 عام  بحلول 

املنظمة  أن  ويُظهر  االتصاالت،  مجال  يف  جهودها  فعالية  مدى  لقياس  التجارية  العالمات 

 )#ZeroHunger( الجوع  القضاء عىل  املائة من محادثات  80 يف  نسبة   2018 عام  امتلكت يف 

الرقمية. القنوات  عىل 

بطرق  الحاجة  حسب  وتصميمه  املحتوى  إنتاج  عىل  الجديد  األول  الرقمي  النهج  ويركز 

يعني  وهذا  ويقدرها.  الجمهور  يتوقعها  بتنسيقات  ومتاًحا  وإقناًعا  جاذبية  أكرث  تجعله 

هاتف  اآلن  العامل  سكان  ثلثي  لدى  أصبح  حيث   - املحمول  الهاتف  تقنيات  مع  التكيف 

الزيادة  وتتضح  باإلنرتنت.  خالله  من  يتصلون  ذكيًا  هاتًفا  يكون  األحيان  من  كثري  ويف  محمول، 

اإلنرتنت  إىل  للوصول  املكتبية  الحاسوب  أجهزة  عن  املحمولة  األجهزة  استخدام  يف  الرسيعة 

وآسيا. أفريقيا  يف  خاص  بشكل 

محتواها  املنظمة  جعلت  القصص،  لرسد  منوذج  يف  والفيديو  الصور  قوة  تسخري  خالل  ومن 

عزز  وقد  سنا.  األصغر  للجمهور  خاًصة  وضوًحا،  أكرث  التجارية  عالمتها  وجعلت  وصواًل  أسهل 

تدعم  بطرق  ملموس  بشكل  املنظمة  مع  الجمهور  مشاركة  والتفاعيل  الدينامييك  النهج  هذا 

أن  ميكن  الرقمية  التحليالت  أن  من  أيًضا  املنظمة  وتستفيد  واقعي.  بشكل  املنظمة  عمل 

أنها  يُفرتض  قد  التي  الرتبة  مثل صحة  مبواضيع  للغاية  متوقع ورسيع  غري  اهتامم  إىل  تشري 

يف  يتبعه  الذي  النهج  بتحديث  املنظمة  اتصاالت  مكتب  وقام  التقنيني.  للخرباء  الوحيد  املجال 

الجودة  عالية  وقصص  فيديو  ومقاطع  صور  إنتاج  عىل  الرتكيز  وتعزيز  الوسائط  استخدامات 

القنوات. ملختلف  مصممة 

تعرض  أن  ميكن  التي  القصص  استخدام رسد  زيادة  هو  املهمة  التغيريات  أحد  وكان 

وتحدياتهم.  الناس  حياة  حول  واقعية  رؤى  جامهرينا  ومتنح  صاحبها  يرسدها  التي  الروايات 

الوقت  ويف  التغيري،  يف  كرشكاء  بل  كمستفيدين  ليس  بالناس  نعرتف  أننا  أيًضا  النوع  هذا  ويؤكد 

حياتهم. يف  املنظمة  مع  التعاون  أحدثه  الذي  التأثري  عن  أيًضا  نكشف  نفسه 

معدل منو FAO.ORG يف العام الواحد

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، عام 2019. االتصاالت يف املنظمة.
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المنظمة في جميع أنحاء العالم
الفاو هي منظمة حكومية دولية موجودة في أكثر من 130 بلدا. وتتألف المنظمة من 194 دولة عضوا، 

وعضوين منتسبين، ومنظمة عضو واحدة -االتحاد األوروبي.

موقع منظمة األغذية والزراعة الجديد FAO.org: ابتكار منصات املنظمة
يف عام 2017، تم تجديد موقع املنظمة FAO.org مع مراعاة أحدث مبادئ التصميم، 

وتم تحسينه ليالئم االستخدام عرب األجهزة املحمولة، وتم تنظيمه كبوابة جذابة ملجموعة 
واسعة من املستخدمني الخارجيني. وتقدم الصفحة الرئيسية الجديدة تسع منافذ يتم 

تدويرها يوميًا مام يتيح تقديم مجموعة كبرية من خدمات املعلومات العامة، بدًءا من 
األخبار والنرشات اإلخبارية وإعالنات عن األحداث إىل تسليط الضوء عىل املوارد واملنشورات 

املواضيعية وعرض محتوى الوسائط املتعددة. وتتيح املرونة االستجابة يف الوقت املناسب 
لألخبار والتوجهات العاجلة وتزويد مختلف الجامهري - مبا يف ذلك الدارسون واملهتمون 

بالتواصل وأصحاب اإلنجازات والذين يشاركون ما لديهم - مبعلومات ميكنهم استخدامها 
للبحث والدعوة وللمصلحة الشخصية.

ولقد زادت املنظمة عدد اللغات التي تستخدمها يف جميع نطاقات اإلنرتنت وجميع 
القنوات الرقمية، من أجل الوصول إىل جامهري متنوعة جغرافيًا وثقافيًا. وتتوفر جميع صفحات 

املنظمة عىل موقعها FAO.org باللغات الرسمية الست لألمم املتحدة. ومنذ عام 2017، 
تم تزويد منشورات معيارية، مثل تقرير حالة األغذية والزراعة السنوي، بصفحات استقبال 

رقمية، وهي تقارير رقمية تفاعلية رسيعة االستجابة تتمحور حول الجمهور بشكل كامل وبها 
مكونات ممتازة لتصوير البيانات، وهي توفر للجمهور الذي يزداد تعلاًم عىل مستوى العامل 

مساًرا وسطًا »لرسد القصص بالتمرير« بني ملخصات شديدة اإليجاز وقراءة ملئات الصفحات، 
مام يوفر لهم إمكانية التصفح العميق يف املواد املوثوقة املعاد تجميعها إلثارة االهتامم 

والنقاش املبني عىل معلومات.
ولقد عززت هذه التغيريات تجربة املستخدم واملنفعة ككل، كام ساهمت بشكل ملموس 

يف جعل العالمة التجارية للمنظمة ورسالتها أكرث وضوًحا وسهولة يف الوصول إليها. وارتفع 
إجاميل عدد زيارات املوقع، املقاسة بعدد مرات مشاهدة الصفحة، إىل 70 مليون مشاهدة يف 

عام 2018 بعد أن كان 14 مليون مشاهدة يف عام 2013.

باألرقام والزراعة  األغذية  منظمة  اتصاالت 

زادت عدد زيارات موقع املنظمة عىل 	�
14 مليون مشاهدة  اإلنرتنت من  شبكة 

70 مليون مشاهدة  يف عام 2013 إىل 
يف عام 2018 )حوايل 20 % يف السنة(.

يف عام 2018 وحده، حققت مقاطع 	�

مليون   20 املنظمة  فيديو حمالت 
مشاهدة.

نرشت املنظمة أكرث 	�  ،2018 يف عام 
ترّوج  اللغات،  70 قصة متعددة  من 
وقصص  املواضيعية  القضايا  ملختلف 

املجال. املنظمة يف هذا  النجاح يف عمل 

بني 	� من  املنظمة  تعد   ،Facebook عىل 
تابعة  منظامت  خمس  أفضل 

املتابعني  حيث  من  املتحدة  لألمم 
واملشاركة.

يف عام 2018 وحده، زاد عدد املتابعني 	�
للمنظمة  االجتامعي  التواصل  لوسائل 

مبقدار 000 750 متابع 

35 يف املائة  جديد. مبعدل منو أكرث من 

. سنويا

يظهر مؤرش »املشاركة بالصوت« أن 	�

املنظمة امتلكت  80 % من 

الجوع  عىل  القضاء  برنامج  محادثات 

»#ZeroHunger« عىل القنوات 

الرقمية، يف عام 2018.

�	 829 يف عام 2018، نرشت املنظمة 

كتاباً و187 1 كتيبا.

2018، كان مستودع 	� نهاية عام  يف 

محفوظات  وهو  املنظمة،  وثائق 

اإلنرتنت،  عىل  الرسمية  املنشورات 

000 85  وثيقة  يحتوي عىل 

ومنشور.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة. 2019. االتصاالت يف املنظمة.
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القصص
يقدم قسم »القصص« قصًصا مبارشة عن تجارب الحياة الواقعية. 

ومع نرش أكرث من 70 قصة متعددة اللغات من جميع أنحاء العامل يف 
عام 2018، يتناول هذا القسم املواضيع الرئيسية للمنظمة ويسلط 

الضوء عىل عمل املنظمة يف هذا املجال. اقرأ عن السبيل الذي يسلكه 
بيوريتي كارميي ليصبح مزارًعا شابًا يف كينيا والعديد من قصص النجاح 

األخرى عىل هذا الرابط.
www.fao.org/home/stories-archive/ar/

محفوظات التقارير الرقمية
تقدم التقارير الرقمية التفاعلية واملستجيبة التي تركز عىل الجمهور 

طريقة جديدة لالستعانة باملنشورات الرئيسية. ومن تقرير حالة 
األغذية والزراعة، الذي فتح الطريق يف عام 2017 مبا يشمله من 

صفحات االستقبال الرقمية، إىل تقرير حالة التنوع البيولوجي لألغذية 
والزراعة يف العامل الذي صدر مؤخرًا، ميكنك هنا البحث بعمق يف املواد 

املوثوقة املعاد تجميعها إلثارة نقاش مبني عىل املعلومات.

التدوين الصويت »بودكاست«
للوصول إىل جمهور أكرب من أي وقت مىض، ميكن بث أو 

تنزيل مواد البودكاست مثل هدف القضاء عىل الجوع 
»Target: Zero Hunger«، التي تكشف عن العديد من 
جوانب األمن الغذايئ العاملي، أو قصص من امليدان، وهي 

مجموعة من قصص النجاح التي حققتها املنظمة عىل أرض 
الواقع، وذلك مبا يالئم املستمع. وميكن العثور عىل املجموعة 

الكاملة عىل الرابط التايل.
www.fao.org/news/podcast/ar/

FAO.ORG الجديد والزراعة  األغذية  موقع منظمة 
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الفيديو
سواء كنت تبحث عن أحدث مساهامت الفيديو املقدمة من املنظمة 
يف مجال التنوع البيولوجي، أو رسالة أو أكرث من 100 رسالة فيديو من 

املدير العام مسجلة يف عام 2018، فهنا هو املكان املناسب للتصفح. 
وتنتج املنظمة وتوزع محتوى الفيديو يف مجموعة متنوعة من 

التنسيقات وعىل منصات مختلفة.
www.fao.org/news/video-at-fao/ar/

مركز التعلم اإللكرتوين
تتناول دورات املنظمة مجموعة كبرية من املوضوعات، مبا يف ذلك 

األمن الغذايئ والتغذوي، ونوع الجنس، وسالمة األغذية. وتم تصميم 
هذه الدورات بعناية فائقة لتحديد أهداف التعلم وإرشاك املتعلمني، 
وهي سهلة االستخدام ومتاحة بتنسيقات مختلفة ملطابقة اإلعدادات 

الفنية املختلفة، مبا يف ذلك األقراص املضغوطة والوحدات النمطية عرب 
اإلنرتنت والقابلة للتنزيل.

https://elearning.fao.org/

املطبوعات
متتع بحرية الوصول إىل مجموعة واسعة من مطبوعات املنظمة، باإلضافة إىل 

تحديثات حول أحدث اإلصدارات وتفاصيل املوزعني الرسميني وقسم كامل 
مخصص لسلسلة »حالة العامل«. إىل جانب املطبوعات البالغ عددها 829 

املقدمة يف عام 2018، وميكنك تصفح مستودع وثائق املنظمة بالكامل، وهو 
محفوظات املطبوعات الرسمي للمنظمة عىل اإلنرتنت.

www.fao.org/publications/ar/

إحصائيات منظمة األغذية والزراعة
تتكون من مثاين قواعد بيانات تتناول مجموعة كبرية من املوضوعات املتعلقة 

باألمن الغذايئ والزراعة: وتشمل قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة 
)FAOSTAT(، وهي قاعدة بيانات املنظمة. وتتوفر البيانات من 245 دولة و35 منطقة 

إقليمية منذ عام 1961 وحتى اليوم. كام تطور املنظمة أساليب ومعايري إلحصاءات 
األغذية والزراعة، وتقدم خدمات املساعدة التقنية ونرش البيانات ألغراض الرصد العاملي.

www.fao.org/statistics/ar/

3.5 الفصل 
والزراعة األغذية  منظمة  يف  االتصاالت 
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2018

2017

2016

2015

2014

2013

%40+

%21+

%42+

%39+

%226+

3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5

فيس بوك
1.3 مليون 

متابع

يوتيوب
42 ألف 

متابع

تويرت
1.4 مليون 

متابع

فليكر
 1000

متابع

إنستغرام
240 ألف 

متابع

لينكدن
286 ألف 

متابع

املستخدمون 
)باملاليني(

للمنظمة االجتامعي  التواصل  قنوات 
الرئيسية،  االجتامعي  التواصل  قنوات  عرب  املنظمة  يف  االتصاالت  فريق  يعمل 

منظمة  وتدير  املنظمة.  ومصالح  مجتمعاتهم  تناسب  بطرق  منها  كل  باستخدام 

 1.4 متابعينها  عدد  إجاميل  يتجاوز  متعددة  تويرت  حسابات  والزراعة  األغذية 

املامرسني،  مجموعات  قبل  من  خاص  بشكل  الوسيلة  هذه  استخدام  ويتم  مليون. 

الجامهري  لخدمة  الحسابات  إعداد  يتم  لذلك  والصحفيون،  العلامء  ذلك  يف  مبا 

الطوارئ  وعمليات  والحراجة  املناخ  تغري  مثل  مبواضيع  املهتمة  املتخصصة 

املنظمة. يف  األعضاء  للبلدان  الدامئني  املمثلني  إىل  باإلضافة  واإلحصاءات 

اتصاالت  مكتب  ويستخدم  الناس،  لعامة  خدمة  بوك  فيس  يقدم   

بث  إىل  باإلضافة  الجذابة،  الفيديو  ومقاطع  املواد  لنرش  املنصة  هذه  املنظمة 

عاملية  أهمية  لها  التي  باألحداث  يتعلق  فيام  املنظمة  مع خرباء  »حية«  حوارات 

املنظمة  تستضيفها  التي  املستوى  الرفيعة  األحداث  أو  املناخ  قمة  مؤمترات  مثل 

البيولوجي. والتنوع  والتغذية  الزراعية  البيئة  علم  حول  الدولية  الندوات  مثل 

للمهنيني،  مخصص  موقع  وهو  لينكدن،  عىل  موجودة  املنظمة  أن  كام   

بشكل  واملنظمة  املنظمة  اتصاالت  مكتب  أنجزها  التي  األعامل  فيه  تعرض  حيث 

العنارص.  أكرب عند مشاركة  العدد  متابع، ويكون   300 000 يقدر بحوايل  ملا  عام 

العاملي  االهتامم  من  يستفيد  جديد  افتتاحيات  لنهج  املنظمة  استخدام  وبفضل 

فقد   - الغذايئ  األمن  وكذلك  والتغذية  املطبخ   - أبعادها  بجميع  باألغذية  املتزايد 

ما  ليصل إىل   2018 املائة يف عام  95 يف  بنسبة  إنستغرام  ارتفع عدد متابعيها عىل 

000 200 متابع. يقرب من 

للجميع  مفتوح  امتياز  مركز  لنفسها  الرتويج  إىل  املنظمة  وتتوجه   

لبعض  معريف  كمركز  شفافيتها  يف  املساهمة  وبالتايل  وتفاعيل،  إليه  الوصول  ويسهل 

أفضل خمس  بني  املنظمة برسعة  النهج  العامل. وقد وضع هذا  التحديات يف  أكرب 

واملشاركة. املتابعني  حيث  من  املتحدة  لألمم  تابعة  منظامت 

يزيد  املنظمة مبعدل سنوي  االجتامعي يف  التواصل  وسائل  وإجامالً، منت   

املنظمة رشاكات مع منافذ رقمية  السنوات األخرية. وأقامت  املائة يف  35 يف  عىل 

وتويرت  بوك  العاملي واآلن، وكذلك مع رشكات مثل فيس  االقتصادي  املنتدى  مثل 

نطاق  إىل  الوصول  نحو  املنظمة  التعاون  يدفع هذا  أن  املتوقع  وجيفي، ومن 

وتنطلق  وليست هدفا،  أداة  التكنولوجيا هي  فإن  ذلك،  ومع  أوسع.  رقمي  تواصل 

ال  الرقمي  العرص  بأن  إميانها  من  املنظمة  يف  للخدمة  املنظمة  اتصاالت  مكتب  رؤية 

يعزز سوى قاعدة أن املحتوى هو األساس.

للمنظمة االجتامعي  التواصل  قنوات 

منو وسائل التواصل االجتامعي ملنظمة األغذية والزراعة سنوياً

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، عام 2019. االتصاالت يف املنظمة.
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والزراعة األغذية  ملنظمة  الرقمية  الحمالت  أهم 

https://www.youtube.com/
watch?time_continue=2&v=GD-
 K8fMlrVk

نحن نتشارك يف مستقبل واحد. إذا 
مل نصنعه نحن، فمن ذا الذي يفعل 

ذلك؟

العمل الذي تقوم به حملة 	�
املنظمة للقضاء عىل الجوع 

»#ZeroHunger«. المربت ويلسون

كان القرار االسرتاتيجي لالستعانة بالمربت 
ويلسون، املمثل الشهري، يف حملة القضاء 
عىل الجوع يعني االستفادة من الجمهور 
الذي يرغب يف تقليده أو تقليد ترصفاته. 

فقد أصبح أصحاب النفوذ أكرث قيمة 
للعالمات التجارية واملؤسسات اآلن أكرث 
من أي وقت مىض، بسبب قدرتهم عىل 
توسيع نطاق الوصول وزيادة املشاركة 

بشكل كبري.

3.9 مليون 
مشاهدة فيديو

https://www.youtube.com/
 watch?v=HNXImhAkGuM

تخيل خسارة كل يشء يف لحظة 
و# الهجرة كانت هي خيارك 

الوحيد ...

حملة منظمة األغذية والزراعة 	�
للقضاء عىل طاعون املجرتات 

الصغرية

لقد صورت الحملة قضية عادة ما تبدو 
تقنية للغاية وبعيدة عن الجمهور 
الرقمي للمنظمة: طاعون املجرتات 
الصغرية. كام أن الفيديو، الذي كان 
الجزء الرئييس يف الحملة، جعل من 

األسهل تحديد صلة ما يرتبط مبسألة 
فقدان سبل العيش. ويف الواقع، تُظهر 

الحملة ما يعنيه فقدان الشخص ملنزله 
ودخله والعيش يف خوف من عدم وجود 
مكان آمن للذهاب إليه نتيجة لطاعون 

املاعز واألغنام.

2.7 مليون
 مشاهدة الفيديو

https://www.youtube.com/
 watch?v=e3CWTisO5jk

ليس من املهم الكيفية التي تنظر 
بها إليه: فهذا هو موطننا الوحيد

حملة املنظمة بشأن مؤمتر األمم 	�
املتحدة لتغري املناخ لعام 2017. 

)الدورة 23 ملؤمتر األطراف( توماس 
بيسكيه

من ميكنه رؤية الكوكب بشكل أفضل من 
رائد فضاء مشهور مثل توماس بيسكيه؟ 
إنه يأيت مع تجربته الشخصيته األصيلة 

الكبرية التالية يف رؤية األرض من األعىل. 
لقد متكَّن من نقل رسالة قوية مفادها أن 

»كل عمل مهم« ملاليني املتابعني.

2.6 مليون 
مشاهدة الفيديو

https://www.youtube.com/
watch?v=4NmIDq81aRE

تخيل عاملًا بدون نحل

حملة املنظمة لليوم العاملي للنحل 2018	�

ساعدت الحملة عىل تعميق فهم تأثري 
انخفاض عدد النحل عىل مستقبل الغذاء. 

وكان من بني عوامل النجاح الرئيسية 
للحملة شكل املحتوى وما تركه من انطباع 

وحقيقة أن الحملة كانت مرتبطة باليوم 
الدويل األول للنحل.

2.2 مليون 
مشاهدة الفيديو

3.5 الفصل 
والزراعة األغذية  منظمة  يف  االتصاالت 
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اإلعالم بوسائل  والزراعة  األغذية  عالقة منظمة 

القنوات يعمل  للمنظمة عىل متكني  التابع  اإلعالم  فريق 
العامل من تقديم أخبار مهمة ودقيقة عن  اإلخبارية يف 

كيفية  والتأكيد عىل  وأفكارها،  املتعددة  املنظمة  عمل  مجاالت 
أسس مستدامة  الغذائية عىل  النظم  الجوع ووضع  للقضاء عىل  عمليًا  توجيهها 

الجميع،  من  مساهامت  العاملية  املستدامة  التنمية  أهداف  تتطلب  وسوف  وصحية. 
مام يعني أنه من األهمية مبكان أن يعرف الناس ما هي تلك األهداف وكيفية 

األكرث  القناة  العاملية واملحلية هي  اإلعالم  وتُعد وسائل  التقدم وتحقيقه.  إىل  السعي 
برامجها  وعن  املنظمة  تنتجها  التي  األساسية  البيانات  معلومات حول  لنرش  فعالية 

الجوع. القضاء عىل  تستهدف  التي  املهمة 
إليها  يحتاج  لعامل  املرجعية  الحقائق  تقديم  مبسؤولية  املنظمة  وتضطلع 

الغذائية والغطاء الحرجي واألرصدة السمكية وغري ذلك -  - بشأن أسعار املواد 
الجمهور  إىل  الخاصة إليصالها  مبادراتها  اتخاذ  إىل  الرئيسية  اإلعالم  ومتيل وسائل 

املنظمة  اتصاالت  التابعة ملكتب  اإلعالم  تركز مجموعة عالقات وسائل  األوسع. 
يف املقام األول عىل التواصل مع وسائل اإلعالم املوجودة مثل الصحف ومذيعو 

الراديو. وهناك أدلة كثرية عىل أن هذا االرتباط هو الخطوة  التلفزيون وشبكات 
الفاعلة يف  األوىل نحو دوائر أوسع بكثري مبا يف ذلك الحكومات والباحثون والجهات 

املدين. املجتمع  ورابطات  الخاص  القطاع 
الضوء عىل  املزيد من  اإلعالمي يف تسليط  للفريق  النهايئ  الهدف  ويتمثل 

الذي يعد دعمه حاساًم ليس فقط  العامل،  لبقية  أكرب  املنظمة وإبرازه بشكل  عمل 
الفعالة  اإلدارة  أيًضا بشكل متزايد من حيث  امليزانية ولكن  ديناميات  من حيث 

للمنظمة  الرئييس  املقر  2018، أصدر  واملبادرات. ويف عام  للربامج  الناجح  والتنفيذ 
أكرث من 195 نرشة إخبارية وقصة عىل شبكة اإلنرتنت، و26 مقالة رأي بقلم املدير 

العام، وحصل عىل حوايل 000 300 استشهاد أو عمليات نرش مبارشة يف وسائل 
العامل  أنحاء  الرئيسية يف جميع  باللغات  اإلنرتنت  واإللكرتونية عىل  املطبوعة  اإلعالم 

الزمن. وكانت وترية  بزيادة بلغت سبعة أضعاف عام كانت عليه قبل عقد من 
تقريبًا  املائة  50 يف  بنسبة  ألًفا، أعىل   20 تتجاوز  التي  الشهرية،  الوسائط  مقتطفات 

البالغ 000 14 املحدد يف خطة فرتة السنتني. من املستهدف 

الصحفية النرشات 
منظمة  عن  الصادرة  الويب  وقصص  الصحفية  النرشات  إعداد  يتم  ما  عادة 

املنظمة  وتتصدر  الست،  املتحدة  األمم  لغات  بجميع  وتوزيعها  والزراعة  األغذية 
وأقامت  املتحدة.  األمم  أعامل  جدول  من  البند  بهذا  الخاص  املنحنى  كثريًا 

وامليزانية  املالية  القدرة  متتلك  مؤثرة  إعالمية  مؤسسات  مع  رشاكات  املنظمة 

املستهدفة  العالقات  وساعدت  واسع.  نطاق  عىل  والعمل  املنظمة  رسالة  لتعظيم 

جمع  مؤسسات  أكرث  من  واحدة  اآلن  تعد  التي   - الصينية  شينخوا  أنباء  وكالة  مع 

ووكالة  »نوتيميكس«،  املكسيك  أنباء  وكالة  ومع   - العامل  يف  املتشعبة  األخبار 

بلدان  جميعها  تخدم  التي  اإلسبانية،  إي«  إف  »إي  ووكاالت  الروسية  »تاس« 

نجاًحا  يحقق  ارتباط  وهناك  العامل.  مستوى  عىل  االنتشار  تعزيز  عىل  متعددة، 

مؤسسة  مع  »وام«، وهي رشاكة  املتحدة  العربية  اإلمارات  أنباء  وكالة  مع  كبريًا 

األخبار  لتغطية  املكرسة  اإلعالمية  للمجموعة  الخريي  الجناح  رويرتز،  طومسون 

نارش  مع  العالقة  عىل  نفسه  اليشء  وينطبق  عنها.  اإلبالغ  يتم  ال  ما  كثريًا  التي 

الالتينية،  أمريكا  يف  قوي  بحضور  تتمتع  والتي  إسبانيا،  يف  جريدة  أكرب  »إلباييز«، 

مبوضوعات  االهتامم  يزداد  حيث  املنطقة،  تلك  يف  مقاالتها  نرش  يتم  ما  وغالبًا 

التي  موند«،  ميديا  »فرانس  مع  جديدة  شأن رشاكة  ومن  زيادة رسيعة.  املنظمة 

تعزز فرص  أن  أفريك«،  الدويل و»جني  فرنسا  وراديو  كاتر«  فان  »فرانس  تضم 

الفرنكوفوين. العامل  يف  املنظمة  صوت  سامع 

متتلكها  التي  األكرث  بني  من  تعد  رقمية  بجامهري  تحظى  التي  الغارديان،  وتُعد 

لها  عريقة  مجلة  وهي  جيوغرافيك،  وناشيونال  العامل،  يف  إخبارية  مؤسسة  أي 

من  كبرية  مبوارد  املساهمة  عىل  قادرين  رئيسيني  رشيكني  مؤثرة،  مشرتكة  قاعدة 

الكلامت. ونرش  الخرائط  رسم  مثل  إجراءات  خالل 

ليا إيطا
 الصحفيون العاملون 

يف املركز اإلعالمي أثناء 
القمة العاملية لألمن 

الغذايئ، يف الفرتة من 16-
18 نوفمرب/ترشين الثاين 
عام 2009، مبقر منظمة 

األغذية والزراعة.

 ©FAO/ALESSIA
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الفيديو  مقاطع  أصبحت  لقد 
ُتقدم بأصوات  اجلذابة، اليت 

والزراعة  األغذية  خرباء منظمة 
وشركائها  املنظمة  من  واملستفيدين 

يف اجملال، عنصًرا مهًما جًدا يف 
جمال اإلعالم واالنتشار عرب 
االجتماعي. التواصل  وسائل 
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يو لفيد ا
وأصبحت  املعقدة.  التقنية  واملسائل  النجاح  قصص  لتصوير  رضورية  الفيديو  منتجات  تعد 
واملستفيدين  والزراعة  األغذية  منظمة  خرباء  بأصوات  تُقدم  التي  الجذابة،  الفيديو  مقاطع 

واالنتشار  اإلعالمية  التقارير  مجال  جًدا يف  مهاًم  عنرًصا  املجال،  املنظمة ورشكائها يف  من 
لإلذاعة  األورويب  االتحاد  املنظمة مع  تعاون  االجتامعي. ومن خالل  التواصل  عرب وسائل 

تعمل  فإنها  املتحدة،  األمم  لتلفزيون  التابعة  اإلخبارية  يونيفيد  وشبكة  والتلفزيون 
العامل  مستوى  عىل  بوداست  ملستخدمي  بها  الخاصة  الفيديو  منتجات  إتاحة  عىل  باستمرار 

يوتيوب. عرب  أوسع  ولجمهور 
يف عام 2018، ساهمت شبكة التوزيع الراسخة التابعة للمنظمة مع القنوات التلفزيونية 
الرئيسية ووكاالت األنباء )مبا يف ذلك تلفزيون رويرتز وشبكة تلفزيون الشعوب األصلية ووكالة 
فرانس برس( واالتحاد األورويب لإلذاعة والتلفزيون وشبكة يونيفيد اإلخبارية التابعة لتلفزيون 
األمم املتحدة يف التغطية اإلعالمية القوية. ومتت تغطية حوايل 30 حدثًا داخليًا وتم إنتاج أكرث 

إن أحد األشياء التي نعرفها عىل وجه 
اليقني - إىل جانب حقيقة أن الرقم 
الوحيد املسموح به لعدد الجياع يف 
العامل هو الصفر - هو أن الرشاكات 

رضورية لتحويل خطة التنمية 
املستدامة إىل حقيقة. وقد تم عقد 

عدد من الرشاكات اإلعالمية الهامة يف 
السنوات األخرية، بهدف تسليط املزيد 

من الضوء عىل منظمة األغذية والزراعة 
وهدفها الرئييس املتمثل يف القضاء 

عىل الجوع. واختارت املنظمة تشكيل 
تحالفات مع مؤسسات إخبارية رفيعة 

املستوى باللغات العربية والصينية 

واإلنجليزية والفرنسية والروسية 

واإلسبانية، وبشكل عام مع رشكاء 

يسمحون باستخدام موادهم من ِقبل 

مؤسسات إخبارية أخرى. وتهدف هذه 

الروابط إىل تعزيز قدرة املنظمة عىل 

القيام بوظائف االتصاالت األساسية 

املتمثلة يف: اإلعالم والتغيري واإلرشاك 

وعرض مقرتحات التغيري وتيسري 

املشاركة، وأخريًا وليس آخرًا، تعبئة 

املوارد لتعزيز االنتقال العاملي إىل نظم 

األغذية والزراعة املستدامة التي ال 

تهمل أحًدا.

 الرشاكات يف 
العاملية االتصاالت  بيئة 

3.5 الفصل 
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من 55 مقطع فيديو وتوزيعها والتقاطها من قبل قنواٍت إعالمية من 
الدرجة األوىل مثل يب يب يس والجزيرة و»فرانس فان كاتر« و»فرانس 

يت يف ثانك« وتلفزيون الصني املركزي واإلذاعة والتلفزيون اإليطايل 
»راي« وغريها. وتقوم املنظمة اآلن بتجربة التكنولوجيا الناشئة 

التي تسمح بتتبع مقاطع الفيديو الخاصة بها يف الوقت الفعيل عند 
استخدامها يف أكرث من 200 2 قناة يف 76 دولة.

كام يقوم فريق الفيديو التابع للمنظمة بتنظيم ودعم 
االحتياجات الداخلية من خالل ترتيب أكرث من 70 مهمة ميدانية 
يف عام 2018، وتسجيل ما يقرب من 100 رسالة فيديو من املدير 
العام - الستخدامها يف املؤمترات أو للتوزيع العام - وتغطية حوايل 
90 اجتامًعا ثنائيًا مع كبار الشخصيات الزائرين. وهناك نوع جديد 
مبتكر يحقق شعبية أيًضا، وهو مقابالت فيديو قصرية الستخدامها 

عىل وسائل التواصل االجتامعي.

رواًجا  تلقى  إخبارية  وسيلة  الفيديو  يُعد 
بشكل  تناسب  أنها  كام  الشباب.  بني  خاصة  متزايًدا 

فكرة  عىل  تعتمد  التي  القصص  بعض  تقديم  خاص 
الحال مع معرض  »شاهد ليك تُصدق«. وكان هذا هو 
والزراعة  األغذية  منظمة  نظمته  الذي  األزرق  األزياء 

ورشكاؤها يف نريويب يف أواخر عام 2018 كحدث جانبي 
للموارد  املستدامة  اإلدارة  مساهمة  كيفية  حول  ملؤمتر 
من  لكثري  عروض  املنصة  وشهدت  التنمية.  يف  البحرية 
ابتكار رائع أن  جلود األسامك، والذي ميكن من خالل 

األزياء  رائع وقيم من أجل صناعة  إىل نسيج  تتحول 
كربونية  بصمة  البقر  جلد  ويحمل  وغريها.  الراقية 

سلبية  جوانب  االصطناعية  األلياف  تحمل  بينام  عالية، 
كمنتج  السمك  جلد  من  التخلص  يتم  ما  وغالبًا  بيئية. 

ناعم ومرن  نسيج  إىل  تحويله  ثانوي. ومع ذلك، ميكن 
فريدة. جاملية  بخصائص  ومتني 

األغذية  منظمة  أنتجت  اإلمكانيات،  بتلك  وللتوعية 
األزياء  عارضات  يوضح  فيديو  مقطع  والزراعة 

مثرة  وهي  وأحذيتهم،  وأثوابهم  الرائعة  وحقائبهم 
بالقرب  تقع  األسامك  ملعالجة  لرشكة  الريادية  الجهود 

تنمو سمك  أن  كينيا، حيث ميكن  توركانا يف  بحرية  من 
أكرث من مرتين وتقول  إىل  ليصل طولها  املحيل  الربش 
اآلن  تَُصدر  التي حولت فكرة ذكية إىل رشكة  العائلة 

السمك  الكثري من جلد  »هناك  العامل:  أنحاء  إىل جميع 
نجاًحا  الحدث  وحقق  لالستخدام«.  الصالح  السليم 

146 مرة من  الفيديو  كبريًا يف نريويب، وتم بث لقطات 
قبل 28 قناة بث يف 16 دولة.

عرض أزياء من جلد األسامك

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، عام 2019. االتصاالت يف املنظمة.
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الفوتوغرايف التصوير 
التصوير الفوتوغرايف هو التنسيق األصيل للوسائط املتعددة ويظل أولوية 

يف املنظمة. وهناك فريق من املصورين يقوم بتغطية األحداث يف مقر 
املنظمة واملهام امليدانية العرضية، وتقديم املحتوى برسعة من أجل التواصل 

مع وسائل اإلعالم وأصحاب املصلحة املهمني. وكذلك أسندت وحدة الصور 
يف املنظمة أكرث من 25 مهمة مهنية لتوثيق املشاريع والفعاليات امليدانية 
للمنظمة يف جميع أنحاء العامل يف عام 2018، مام أدى إىل إضافة أكرث من 

000 11 صورة إىل قاعدة بيانات املنظمة، وهي محفوظات صور للمنظمة 
عىل اإلنرتنت.

وتطلب وسائل اإلعالم يف جميع أنحاء العامل، وكثري منها من الفئة األوىل، 
صور املنظمة وتستخدمها بشكل متكرر وذلك باإلضافة إىل خدمة أخبار األمم 
املتحدة. ويوجد اآلن أكرث من 4 آالف مستخدم مسجل يف قاعدة البيانات يف 
املنظمة، بينام متت تلبية 000 9  طلب آخر من خالل مكتبة صور املنظمة 
للمستخدمني الخارجيني والداخليني. ومن خالل رشاكة اسرتاتيجية مع وكالة 

التصوير العاملية »نور« NOOR من أجل تغطية مصورة ليوم األغذية العاملي 
يف عام 2018 تم إنتاج محتوى عايل الجودة وتم عرضه عىل 418 1 محرًرا 

ملنصات النرش الرئيسية باإلضافة إىل رشكاء مشرتكني، مام يوفر دفعًة مرحبًا بها 
إلبراز صورة املنظمة. وحقق املحتوى أيًضا حوايل نصف مليون مشاركة عىل 

منصات وسائل التواصل االجتامعي التابعة لوكالة NOOR، وبالتايل جلب 
جامهري جديدة إىل مجال اهتامم املنظمة.

بعده وما  الصوت 
تواصل املنظمة ركوب موجة ثورة البودكاست العاملية، وهي مصدر لألخبار 
والرتفيه تحظى بشعبية خاصة بني الشباب يف العامل الذين يتزايد تعليمهم. 
كام أن بودكاست مجموعة عالقات وسائل اإلعالم التابعة ملكتب اتصاالت 

جيدة  فيلمية  لقطات  املنظمة  تُنتج 
قنوات  خالل  من  بأنشطتها  تتعلق 

عىل  املنظمة  قناة  وتعرض  مختلفة. 
باإلضافة  مجمعة  قصًصا  يوتيوب  موقع 
أحداث ومشاريع جاهزة ملشاهدة  إىل 
ترغب يف  كنت  وإذا  الفيديو.  محتوى 

فهرس  فإن  الفيديو،  منتجات  تنزيل 
للتصفح.  املناسب  املكان  هو  الفيديو 
 Media( الوسائط  خزينة  تصميم  تم 

املحرتفني  املحتوى  ملستخدمي   )Vault
الجودة  عالية  الفيديو  أخبار  حزم  لتنزيل 
وهي  املنظمة،  عمل  عن  إخبارية  وقصص 
الوضوح  عالية  نقية  لقطات  عىل  تحتوي 
لرشوط  وتخضع  الفوري  للتنزيل  متوفرة 

تبحث  كنت  وإذا  النرش.  االئتامن وحقوق 
مكتبة  فإن  أرشيفية،  فيديو  مقاطع  عن 
تسجيالت  بها  للمنظمة  التابعة  الفيديو 
من  بداية  امليدانية  والبعثات  لألحداث 

للطلبات  الحارض.  الوقت  إىل   1994 عام 
.video@fao.org املبارشة: 

املنظمة  صور  عىل  الحصول  ميكنك 
قاعدة  خالل  من  هو  األول  طرق.  بعدة 

محفوظات  وهي  املنظمة،  يف  الصور 
أكرث  تقدم  التي  اإلنرتنت،  عىل  الصور 

وكذلك  مواضيعية،  صورة   100 000 من 
التناظرية  التاريخية  املجموعات  بعض 

إنشاء  عليك  ويتعني  املنظمة.  لدى 
وعرضها،  الصور،  يف  للبحث  حساب 
الصور  عىل  للحصول  أوامر  ووضع 

التواصل  قنوات  وتقدم  الدقة.  عالية 
مفيدة  أخرى  طريقة  االجتامعي 

تعرض  حيث  املنظمة  صور  إىل  للوصول 
للمنظمة  التابعة  فليكر  حسابات 
يف  والعمل  املنظمة  ألحداث  صوًرا 

تم  التي  الصور  وجميع  املجال.  هذا 
للتنزيل  ومتاحة  احرتايف  بشكل  التقاطها 
وحقوق  االئتامن  لرشوط  تخضع  الفوري 
ميكنك  ذلك،  يف  ترغب  كنت  وإذا  النرش. 

للحصول  مبارشة  طلبات  إرسال  أيًضا 
فوتوغرافية  وصور  بالصور  تغطية  عىل 

.photo-library@fao.org إىل 

فيديو وصور  لقطات  كيف تحصل عىل 
والزراعة األغذية  منظمة  من 

ليا إيطا
اليمين[ إلي  ]أعاله 

تصوير إعالن »نحو 
القضاء عىل الجوع« 
Zero Hunger مع 

املمثل الفرنيس المربت 
ويلسون

اليسار[ إلي  ]أعاله 
موظفو مكتبة الصور يف 
منظمة األغذية والزراعة 
يقومون بفهرسة الصور 

الفوتوغرافية عىل أرشيف 
صور املنظمة عىل 

اإلنرتنت.
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املنظمة تحت عنوان هدف القضاء عىل الجوع - الذي ميكن بثه وتنزيله أيًضا عىل 
الهواتف الذكية - بدأ يف السنوات القليلة املاضية وشهد تزايًدا مطرًدا سعيًا للوصول 

إىل جمهور أكرب. وتركز سلسلة جديدة - قصص من امليدان - عىل قصص نجاح 
املنظمة يف هذا املجال واملجتمعات املستفيدة من هذه املرشوعات.

ويتيح االستوديو اإلذاعي االحرتايف التابع للمنظمة للقنوات اإلذاعية الدولية إجراء 
مقابالت عالية الجودة مع خرباء املنظمة. وأدت إسرتاتيجية الرتويج اإلذاعي التي تم 
إطالقها يف عام 2018 إىل إجراء أكرث من 100 مقابلة إذاعية عىل شبكات رئيسية مثل 
يب يب س ودويتش فيال األملانية وراديو فرنسا الدويل. كام يتم إجراء املقابالت الصوتية 

الداخلية وتوزيعها، غالبًا بلغات متعددة عىل القنوات اإلذاعية الدولية، وكذلك من 
خالل شبكة إذاعة األمم املتحدة.

والزراعة األغذية  منظمة  منشورات 

إنتاج املنشورات الرائدة عىل مستوى العامل يف يندرج 
صميم الوظيفة األساسية للمنظمة املتمثلة يف جمع 
املعلومات املتعلقة بالتغذية واألغذية والزراعة وتحليلها 

وتفسريها ونرشها. ويف الواقع، تلعب املنظمة دوًرا فريًدا كمنتدى محايد، حيث 
توفر معلومات غري متحيزة وعالية الجودة يف جميع املجاالت املتعلقة باألغذية 

والزراعة واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية. وتتنوع منشوراتها، التي تزيد عن 
2000 منشور سنويًا، ما بني التحليالت املوثوقة لواضعي السياسات وإرشادات 
الخرباء للمزارعني وصواًل إىل املشورة الغذائية لألرس واملعرفة العامة للشباب. 

وبوصف املنظمة نارًشا عامليًا رائًدا ينتج مئات املنشورات كل عام، فإنها تجمع 
املعرفة املتعددة التخصصات يف الكتب السنوية والتحليالت والتقييامت العاملية 
واالستعراضات والتوقعات والخطوط التوجيهية واألدلة والدراسات املتخصصة. 

ويوفر مكتب املنظمة لالتصاالت واملنشورات الدعم الخاص بالنرش لجميع وحدات 
املنظمة، يف املقر الرئييس ويف املكاتب امليدانية ملساعدة الُشعب التقنية يف إعداد 

مطبوعات املنظمة وإنتاجها ونرشها عىل نطاق واسع.ٍ

 معالجة مسألة فاقد األغذية 
وهدرها يف مرص

fao.org/news/podcast/
foodlossegypt/en/

  كيف ميكننا تحقيق هدف 
القضاء عىل الجوع؟

fao.org/news/podcast/
wfd2018/en/

 حالة األمن الغذايئ والتغذية يف 
العامل 2018 

soundcloud.com/unfao/
el-estado-de-la-seguridad-

alimentaria-y-la-nutricion-
 en-el-mundo-2018

 ما الدور الذي ميكن أن يلعبه 
قطاع املاشية؟

www.fao.org/news/podcast/
cop24-livestock/en/

 ملاذا يعاين الكثري من الناس من 
الجوع؟ 

fao.org/news/podcast/
hunger2018/en/

 مستقبل رقمي للشباب الريف 

يف أفريقيا
www.fao.org/news/podcast/

digitalafrica/en/

 هل ميكن للزراعة أن تساعد يف 

معالجة قضية تغري املناخ؟
www.fao.org/news/podcast/

cop24/en/

 مقاومة مضادات امليكروبات: 

ملاذا يعد هذا األمر مهاًم
www.fao.org/news/podcast/

amr/en/

  كيف ميكننا تحويل نُظمنا 

الغذائية؟ 
fao.org/news/podcast/

transformingfoodsystems/en/

 مزارعو الهواتف الذكية يف 

السنغال
fao.org/news/podcast/phone-
 apps-senegal/en/Stories from

the field

أفضل عرشة بودكاست ملنظمة األغذية والزراعة

ليا إيطا
إطالق مؤمتر صحفي 

ألحدث نسخة من التقرير 
الرئييس السنوي ملنظمة 

األغذية والزراعة عن 
حالة األغذية والزراعة 
)SOFA(، الذي عقد 

خالل لجنة األمن الغذايئ 
العاملي، مبقر املنظمة، 

)مركز الشيخ زايد(.
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BENEDETTI
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عمل منظمة 
األغذية والزراعة 

حول تغري املناخ
مؤتمر األمم 

المتحدة بشأن 
تغير المناخ 2016

 منظمة األغذية والزراعة تعمل
 من أجل حتقيق اهلدف الـ 14

من أهداف التنمية املستدامة
 املحيطات الصحية

 لفائدة األمن الغذايئ والتغذية واملجتمعات

املحلية القادرة عىل الصمود

التحريري اإلنتاج 
البالغة  باملهمة  واملنشورات  لالتصاالت  املنظمة  مكتب  فريق  يضطلع 

وكتيباتها  للمنظمة  الرئيسية  املطبوعات  إنتاج  تنسيق  يف  املتمثلة  األهمية 
تلبي  التي  األخرى  التحريرية  املشاريع  من  مجموعة  إىل  باإلضافة 

ويتوىل  التقنية.  وغري  التقنية  االهتاممات  ذات  الجامهري  من  كل  احتياجات 
واملراجعة  والتحرير  املشاريع  إدارة  مهام  واملصممني  املحررين  من  فريق 

بتنسيق  يقومون  كام  الست.  الرسمية  اللغات  بجميع  والتصحيح  التحريرية 
العربية  وهي  للمنظمة  الست  الرسمية  اللغات  إىل  املنشورات  ترجمة 

الفئات  ييل  وفيام  والروسية.  واإلسبانية  والفرنسية  واإلنجليزية  والصينية 
املنظمة: ملنشورات  الرئيسية 

املنشورات الرئيسية: مجموعة أساسية من العناوين التي تركز عىل »حالة« مجال 	�
رئييس من مجاالت االهتامم العاملي.

املنشورات ذات املكانة البارزة: وهي متثل الطليعة يف مجالهم، وعادة ما 	�
تستهدف صانعي القرار والخرباء يف القطاعني العام والخاص عىل حد سواء.

املنشورات التقنية: تلبي احتياجات جمهور متخصص تقني، عرب مجموعة 	�
من مجاالت خربة املنظمة، فهي متثل الجزء األكرب من مخرجات النرش التي 

املنظمة. تصدرها 

منشورات وضع املعايري: تضم هذه املجموعة الكثري من املعلومات املعيارية 	�
للمنظمة، وال سيام املعايري وأفضل املامرسات والخطوط التوجيهية وكذلك 

املعاهدات واالتفاقيات وخطط العمل الرسمية.

لقضايا 	� دراسات  من  املنظمة  عمل  من  كبري  جزء  يتألف  الدراسات: 
أو  األسامك  أو  بالحيوانات  تتعلق  محددة  اقتصادية  واجتامعية  تقنية 

الدراسات  من  غريها  أو  املناطق  أو  القطاعات  أو  البلدان  أو  املاشية 
والدولية. الوطنية 

منشورات التدريب: نتيجة للمعارف املكتسبة والخربات وأفضل املامرسات، 	�
تنتج املنظمة مجموعة من املواد التدريبية املختلفة لكل من يعمل مبارشة 

يف التنمية وكذلك للجمهور األوسع نطاقًا.

تقدم هذه املنشورات تقريراً عن العمل 

االسرتاتيجي للمنظمة، حيث توفر 

معلومات جوهرية وتقوم بتوصيل 

الرسائل الرئيسية املتعلقة بالسياسات 

وباألمور التقنية. وهي متاحة بجميع 

اللغات الرسمية الست ومتثل موقف 

املنظمة يف مجاالت مواضيعية محددة.

املنظمة منشورات 

3.5 الفصل 
والزراعة األغذية  منظمة  يف  االتصاالت 
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العامل حالة  الرئيسية:  املشورات 

حالة األمن الغذايئ والتغذية 
يف العامل

حالة األمن الغذايئ والتغذية يف 
العامل هو تقرير سنوي رئييس 

تعده منظمة األغذية والزراعة 
والصندوق الدويل للتنمية 

الزراعية واليونيسيف وبرنامج 
األغذية العاملي ومنظمة الصحة 

العاملية. وهو يوضح التقدم 
املحرز نحو القضاء عىل الجوع 
وتحقيق األمن الغذايئ وتحسني 

التغذية ويقدم تحلياًل معمًقا 
للتحديات الرئيسية التي تواجه 

تحقيق هذا الهدف يف سياق خطة 
التنمية املستدامة لعام 2030.

والزراعة  األغذية  حالة 
2018

والزراعة هي  األغذية  حالة  تُعد 
الذي  األصيل  الرئييس  املنشور 

نرشه  ويتم  املنظمة،  تصدره 
1947. وهو  سنويًا منذ عام 

أوسع  تزويد جمهور  إىل  يهدف 
تستند  متوازنة  بتقييامت  نطاقًا 

يف  املهمة  للقضايا  العلم  إىل 
والزراعة. األغذية  مجال 

وتربية  األسامك  مصايد  حالة 
العامل يف  املائية  األحياء 

اإلعالمية  الوثيقة  هذه  نرش  يتم 
لتزويد  عامني  كل  هذه  املتميزة 

واملجتمع  السياسات  واضعي 
يعتمدون يف  والذين  املدين 

مصايد  قطاع  عىل  عيشهم  سبل 
املائية  األحياء  وتربية  األسامك 

وعاملية  وموضوعية  شاملة  بنظرة 
وتربية  الطبيعية  األسامك  ملصايد 
املائية، مبا يف ذلك قضايا  األحياء 
القطاع. بهذا  املرتبطة  السياسات 

العامل يف  الغابات  حالة 

العامل  الغابات يف  حالة  تقدم 
حالة  عامني عن  كل  تقارير 
مجال  يف  والجديد  الغابات 

املؤسسية  والتطورات  السياسات 
والقضايا  األخرية  الرئيسية 
بقطاع  املتعلقة  الرئيسية 

معلومات  تتيح  وهي  الغابات. 
صلة  وذات  وموثوقة  حالية 

واسع  نطاق  عىل  بالسياسات 
واتخاذ  املناقشات  إجراء  لتسهيل 

معلومات  عىل  املبنية  القرارات 
العامل. بغابات  يتعلق  فيام 

الزراعية السلع  أسواق  حالة 

بسوق  املتعلقة  القضايا  تعرض 
بطريقة  األساسية  السلع 

إليها  الوصول  وميكن  موضوعية 
ومراقبي  السياسات  لواضعي 

وأصحاب  األساسية  السلع  أسواق 
التي  بالتطورات  املعنيني  املصلحة 

الزراعية  السلع  تطرأ عىل سوق 
مختلف  يف  البلدان  عىل  وتأثرياتها 

التنمية االقتصادية. مستويات 

تقدم منشورات »حالة العامل« الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة ملحة شاملة عن 
القضايا والتحديات العاملية األكرث إلحاًحا التي تؤثر عىل العامل اليوم. ويقوم بتجميعها كبار الخرباء، 

عىل أساس سنوي، وغالباً ما يتم ذلك بالرشاكة مع الوكاالت الشقيقة وهي متثل مرجًعا عامليًا 

للمعرفة التقنية واإلحصاءات والقضايا الناشئة. وتستهدف هذه التقارير العاملية يف املقام األول 
واضعي السياسات وصانعي القرارات، ولكنها أيًضا ذات صلة وثيقة بالخرباء واألوساط األكادميية 

والطالب ووسائل اإلعالم وعامة الناس. وفيام ييل خمس منشورات رئيسية للمنظمة.

  منظمة األغذية والزراعة املفتوحة
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الفيديو
www.youtube.com/

watch?v=eJ9ws-GzkuQ

الجمهور لعامة  املوجهة  املنشورات 

يعني التزام منظمة األغذية والزراعة بالقضاء عىل الجوع أيًضا تعديل رسالتها باستمرار 
للوصول إىل أوسع مجموعة ممكنة من الناس. ومن املهم اإلشارة إىل أن الجميع، وليس فقط 

صانعي السياسات والخرباء التقنيني، يحتاجون إىل معرفة الخطوات التي ميكننا جميًعا اتخاذها 
للقضاء عىل الجوع وخلق مستقبل أكرث استدامة. وكجزء من اسرتاتيجيتها األوسع، تشارك املنظمة 

بنشاط يف رشاكات مع القطاع الخاص واملجتمع املدين ومع الباحثني يف القطاع األكادميي لنرش 
رسائلها األساسية.

منظمة األغذية والزراعة وصحيفة إلباييز 
اإلسبانية: سلسلة حالة الكوكب

تتناول هذه السلسلة التحديات التي سيتعني عىل 

البرشية مواجهتها خالل العقود املقبلة، مبا يف 

ذلك تغري املناخ والتغذية والحفاظ عىل محيطاتنا 

وغاباتنا، والتي تؤثر جميعها بشكل مبارش عىل 

الكوكب الذي نعيش فيه. وتعتمد سلسلة الكتب 

عىل أحدث املعلومات املتاحة من كبار الخرباء يف 

املنظمة ووكاالت األمم املتحدة األخرى، مام يزيد 

من وضوح القضايا التي غالبًا ما تكون معقدة 

للغاية والتي تؤثر علينا جميًعا.

وتستهدف الكتب جمهوًرا عريًضا، شبابًا وكباًرا، 

ألنه فقط من خالل العمل سويا عرب األجيال ميكننا 

أن نقرر كيف نريد أن نعيش يف املستقبل ونصنع 

نوع الكوكب الذي نرغب يف تركه لألجيال القادمة. 

وتم توفري السلسلة )11 كتابًا( مع عدد األحد من 

صحيفة إلباييز اإلسبانية كل أسبوع.

نحو تحقيق هدف القضاء عىل الجوع
يعرض هذا الكتاب مجموعة فريدة من صور منظمة األغذية 

والزراعة التي توثق أنشطة املنظمة منذ سنواتها األوىل 
وحتى اليوم. وتفسح الصور القدمية باألسود 

واألبيض املجال يف وقت الحق لأللوان، 
مام يعكس مختلف مجاالت 

نشاط املنظمة يف جميع 
أنحاء العامل مثل الزراعة ومصايد 

األسامك والغابات والتغذية.

ُعرضت سلسلة حالة الكوكب يف مقر املنظمة يف 20 أبريل 2018. 

©FAO/ALESSANDRA BENEDETTI
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املنشورات وتسويق  توزيع 
ويتوىل  وبيعها.  املنشورات  أنشطة تسويق  نطاق ومدى  زيادة  املنظمة عىل  تعمل 

املكيَّفة  املنظمة  منشورات  توزيع  واملنشورات  لالتصاالت  املنظمة  مكتب  فريق 
للمنظمة  الرئيسية  املنشورات  ذلك  يف  مبا  وبيعها  وتسويقها  واملطبوعة  اإللكرتونية 

املنشورات  العام، وكذلك بعض  االهتامم  العالية وذات  املكانة  ومنشوراتها ذات 
عاملية من  بشبكة  واتصال  التوزيع  قنوات  بشأن  قرارات  العمل  ويتضمن هذا  التقنية. 

اتفاقية توزيع مع األمم املتحدة. وتعمل  2018، تم توقيع  وكالء املبيعات. ويف عام 
اقتصادية عىل  املنظمة بشكل استباقي يف رشاكة مع اآلخرين كوسيلة ذات جدوى 

- كنتيجة  الرشكاء  بالتعاون مع  النرش  املنظمة من  الوصول والتأثري. وتزيد  زيادة نطاق 
العلميني  النارشين  مع  وكذلك   - املعارف  بتبادل  والخاصة  التقنية  املشرتكة  للمبادرات 

منتجات  الوضوح عىل  مزيد من  إضفاء  بهدف  والتجاريني  واألكادمييني  والتقنيني 
واكتشافها. بها  الخاصة  املعلومات 

مكان  تخصيص  وتم  املنظمة  متجر  افتتاح  تم   ،2018 نوفمرب/ترشين الثاين  ويف 
منشورات  عىل  املتجر  ويحتوي  للمنظمة.  الرئييس  املدخل  من  بالقرب  للعرض 

واألكواب  الغذائية  املواد  وحاويات  الحقائب  مثل  املنظمة  منتجات  من  ومجموعة 
سلسلة  أجل  من  حملة  العامل يف  يف  مناطق  من ست  رسامني  ستة  وشارك  والقمصان. 

املنظمة. منتجات  من  جديدة 

املنظمة ستة رسامني  الجديد، دعت  والزراعة  األغذية  افتتاح متجر منظمة  باالقرتان مع 
تان، نيك نيفيس وغاري تاكسايل( لرتجمة  هللا، ينغ هوي  )ديانا إجيتا، ديل هامرب، زوليكا بوعبد 

رسالة مهمة إىل صورة جذابة من أجل زيادة الوعي من خالل خط جديد من املنتجات. وتم 
للعامل، وإبداع  الثقافات  لوجهة نظر متعددة  لقارة وكذلك  الرسامني كممثل  اختيار كل رسام من 

الرغم من جذورها  الهوية عىل  أو  للمكان  البسيطة  التعريفات  تتحدى  أعاملهم يف مساحات 
املنظمة  الوعي مبهمة  الحملة يف: زيادة  الهدف من هذه  ثقافة األصل. ويتمثل  املتعمقة يف 

املنتجات؛ وإيصال  املنظمة من خالل رشاء  التفاعل مع  الناس عىل  ومجاالت عملها؛ وتشجيع 
 2030 الجوع بحلول عام  الرئيسية وهي: تحقيق عامل خاٍل من  باملواضيع  رسائل محددة مرتبطة 

الجوع. القضاء عىل  أمر ممكن، والعمل من أجل 

 #ZEROHUNGER  ستة رسامني لربنامج القضاء عىل الجوع ديناميكية  منظمة  الفاو  بصفة 
القراء  مع مطالب  تتكيف 

جهوًدا  املنظمة  بذلت  املعاصرين، 
املنشورات جماًنا يف  حثيثة إلتاحة 
التنسيقات  من  متنوعة  جمموعة 

التزامها  يعكس  مما  والوسائط، 
النطاق وبدون  الوصول واسع  بتوفري 

املعلومات. إىل  قيود 
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واإللكرتونية الرقمية  املنصات 
هناك فريق متخصص يدعم إنتاج ونرش جميع منشورات املنظمة وتوفريها عرب 

اإلنرتنت. ويوجد حاليًا أكرث من 000 85 وثيقة ومنشور عىل اإلنرتنت يف مستودع 
وثائق املنظمة، متثل الذاكرة املؤسسية للمنظمة.

وكمنظمة ديناميكية تتكيف مع متطلبات القراء املعارصين، قطعت الفاو 
شوطًا كبريًا يف السنوات األخرية إلتاحة املنشورات بحرية يف مجموعة متنوعة من 

التنسيقات والوسائط، مام يدل عىل التزامها بتوفري الوصول الواسع وغري املقيد 
إىل املعلومات. وأطلقت املنظمة سياسة الوصول املفتوح يف يونيو/حزيران 2018 

لتوفري وصول مجاين وغري مقيد عىل اإلنرتنت إىل منتجات املنظمة يف جميع 
أنحاء العامل.

وهي تنظر نحو املستقبل، تفحص املنظمة املشهد الرقمي بحثًا عن 
أدوات ومنصات لتعزيز التداول. ويتم نرش الكتب اإللكرتونية عرب منصات 

رائدة الكتشاف الكتب عىل اإلنرتنت مثل أمازون وأبل بوك وغوغل بوكس )تم 
تحميل 838 عنوانًا يف عام 2018( وبارنز آند نوبل وغريها. وتعد رموز االستجابة 

الرسيعة )QR( اآلن هي القاعدة أثناء األحداث وبذلك ميكن للمشاركني 
والضيوف تنزيل املواد بسهولة.

واملحفوظات املكتبة 
املهنية  واملعلومات  البحث  والزراعة خدمات  األغذية  منظمة  مكتبة  توفر 

الناس من خالل اآلالف  والباحثني وعامة  املنظمة واملندوبني  ملوظفي 
الكتب واملجالت وقواعد  من املوارد املطبوعة والرقمية، مبا يف ذلك 

مبخرجات  املتعلقة  األساسية  التخصصات  جميع  تغطي  التي  البيانات 
املنظمة. وعند توقف األنشطة يف عام 1945، تربع املعهد الدويل للزراعة 

للموارد  قيِّم  املجموعة هي مصدر  وهذه  املنظمة.  ملكتبة  مبجموعته 
الخامس عرش وتشمل  القرن  إىل  تاريخها  يعود  التي  التاريخية  الزراعية 

املطبوعة. الكتب  أوائل  نادًرا ومجموعة من  كتابًا 
1.5 مليون مجلد وتعترب  أكرث من  التذكارية  لوبني  تضم مكتبة ديفيد 

واحدة من أرقى املجموعات يف العامل يف مجاالت األغذية، والزراعة، 
واالجتامعية،  االقتصادية  والتنمية  الطبيعية،  واملوارد  والتغذية،  واألغذية 

الصلة. وتوجد  والغابات، ومصايد األسامك وغريها من املجاالت ذات 
الطابق السفيل من مبنى املدخل وميتد طولها إىل أكرث من  املحفوظات يف 
800 3 مرت وميكن ملوظفي املنظمة والباحثني من أعضائها الرجوع إىل ما 

محتويات. من  تضمه 

ليا إيطا
معرض بعنوان »65 سنة من مكتبة 

منظمة األغذية والزراعة، )1952-
2017(«. قصة مكتبة املنظمة التي 

توثق تاريخ املكتبة الذي ميتد 
ألكرث من قرن والرتاث املعريف التي 

تحتفظ بها للمجتمع الزراعي. 
واحتفااًل بالذكرى الخامسة والستني 

لتأسيسها، عرضت مكتبة املنظمة 
مجموعة مختارة من الكتب النادرة 
والكتب املطبوعة ىف املراحل األوىل 

لفن الطباعة )أول كتب مطبوعة 
عىل اإلطالق تعود إىل الفرتة من 

عام 1454 إىل عام 1501(.
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وترتيبات  والتوعية  التواصل   رشاكات 
مجانية تعاونية 

تركز كثريًا  رقمية  كظاهرة  االتصاالت  يف  نفكر  ما  جًدا 
وحيوية،  مهمة  تظل  الفعلية  األحداث  أن  إال  األخبار.  عىل 

تشارك  أن  يجب  الذين  املتعددين  املصلحة  ألصحاب  ومراعاة 

املستويات  عىل  والدعوة  الحمالت  خالل  من  التواصل  فإن  املنظمة،  معهم 

الجوع.  عىل  القضاء  لتحقيق  حاساًم  أمًرا  يُعد  والعاملية  واإلقليمية  الوطنية 

العمل  إىل  نحتاج  الذين  األشخاص  من  املنظمة  اإلجراءات  هذه  مثل  وتقرب 

الحكومات   - املستدامة  التنمية  أهداف  من   2 الهدف  تحقيق  أجل  من  معهم 

واملزارعني  املدين  واملجتمع  الحكومية  غري  واملنظامت  املصلحة  وأصحاب 

مصداقية  من  وتحسن   - الناس  وعامة  الخاصة  والرشكات  األغذية  ومنتجي 

السياسات. لصنع  كمنتدى  املنظمة 

جعل  يف  املنظمة  اتصاالت  مبكتب  والرتويج  التوعية  فرع  دور  ويتمثل 
منتجات  تطوير  خالل  من  للتنفيذ  وقابلة  الجميع  متناول  يف  املنظمة  معارف 
للتواصل  العاملية  والفعاليات  الحمالت  وتستخدم  وجذابة.  مبتكرة  اتصاالت 

العامل  يف  مشكلة  أكرب  حول  واملناقشات  الفكر  إلثارة  املنتجات  هذه  التوعوي 
ميكن  التي  املشكلة  وهي  أشكاله-  بجميع  التغذية  وسوء  الجوع  يف  املتمثلة 

كبري. حد  إىل  حلها 
إقامة  من خالل  وتأثريه  إنتاجه  من  كبري  بشكل  والرتويج  التوعية  فرع  وزاد 
التلفزيون  وشبكات  املدن  مع  مجانية  تعاونية  ترتيبات  ووضع  مبتكرة  رشاكات 

حشد  لزيادة  واإلعالن  بالتجزئة  البيع  ورشكات  النقل  ورشكات  البث  وقنوات 
املبارش  التسويق  جهود  تعزيز  وتم  املنظمة.  أعامل  يف  وإرشاكهم  الناس  عامة 

 ،2018 عام  عاملي يف  نطاق  توسعت عىل  2015، حيث  عام  منذ  تدريجي  بشكل 
أماكن  العامل، وغالبًا يف  السكان حول  كبري جًدا من  إىل عدد  اآلن  وقد وصلت 

بشأن  للمنظمة  التوجيهي  املفهوم  ويتمثل  األنفاق.  قطارات  مثل  جديدة 
لة  مكمِّ وتكون  املنظمة،  أغراض  مع  تتناسب  وأماكن  رشكاء  إيجاد  يف  التوعية 

أندونيسيا
 االحتفاالت بيوم األغذية 

العاملي 2018.
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االقتصادية  الجدوى  تأثري  وتحقق  معها،  التنافس  من  بدالً  األعضاء  لصالحيات 

من  العديد  فإن  وبالطبع،  الوقت.  مرور  مع  واستدامته  تكراره  ميكن  الذي 

التي  العامة  األحداث  تحتاج  ما  وكثريًا  نفسها.  املنظمة  إىل  موجهة  األحداث 

الخارجيني  الزائرين  عىل  للتيسري  خاصة،  عناية  إىل  الرئييس  املقر  يف  تعقد 

ويف  أيًضا.  وتعزيزها  بل  ومصداقيتها  املنظمة  فعالية  ترضر  عدم  ولضامن 

من  املحيل،  الجمهور  عىل  االنفتاح  إىل  أيًضا  املنظمة  سعت  األخرية،  السنوات 

والدعوات  املفتوح«  »البيت  وفعاليات  الدورية.  األسبوع  نهاية  عطالت  خالل 

والدبلوماسيني  املهنيني  شباب  بني  ترتاوح   - املستهدفة  الفئات  إىل  املوجهة 

ذلك  مبا يف  األعامر،  مختلف  من  الطالب  كبرية عىل  بدرجة  تركز  ولكن 

الخرباء  قبل  من  الحية  التقدميية  والعروض  مبرشدين  املصحوبة  الجوالت 

الوعي  زيادة  عن  ويسفر  مطرًدا  منًوا  األمر  هذا  ويشهد  املنظمة.  يف  التقنيني 

وأهدافها. املنظمة  بعمل 

العاملي األغذية  يوم  العاملية:  الحمالت 
الوعي  لزيادة  عاملية  بحمالت  منتظم  نحو  عىل  املنظمة  يف  التوعية  فريق  يقوم 
الدعم  وحشد  الصحية  الغذائية  النظم  وتعزيز  الغذايئ،  واألمن  الجوع  بقضايا 
هذا  يف  الرئييس  الحدث  ويُعد  الجوع.  عىل  القضاء  يف  املتمثل  العاملي  للهدف 

يف  املنظمة  بتأسيس  عام  كل  يحتفل  الذي  العاملي،  األغذية  يوم  هو  الشأن 
الكربى  السنوية  الجامهريية  املبادرة  ويشكل   1945 األول  أكتوبر/ترشين   16
الدولية  األيام  أحد  أيًضا  وهو  مهمتها.  وراء  املدين  املجتمع  لحشد  للمنظمة 
من  أكرث  األحداث يف  تنظيم  يتم  املتحدة، حيث  األمم  تقويم  األكرث شهرة يف 
األحداث  هذه  وتعترب  املستوى.  رفيعي  ومشاركة  بتأييد  ويحظى  دولة   150
لحجم  الحقيقية  الطبيعة  للجمهور  خاللها  من  املنظمة  تنقل  ممتازة  وسيلة 

مغذية  غذائية  أمناط  اتباع  إىل ضامن  الحاجة  عن  فضالً  ونطاقه،  الجوع 
ومنذ  الجوع.  عىل  للقضاء  دعمهم  حشد  يف  ذلك  من  الهدف  ويتمثل  للجميع. 

التنمية  بأهداف  العاملي  األغذية  يوم  يف  املنظمة  نهج  ارتبط   ،2015 عام 
اسرتاتيجية  من  كجزء  الجوع،  عىل  القضاء   :2 الهدف  وخاصة  املستدامة، 

من اليمني إىل اليسار ضد 
عقارب الساعة: خطاب 
قداسة البابا فرانسيس 

خالل االحتفال بيوم 
األغذية العاملي 2017 

يف املنظمة. املدير العام 
ملنظمة األغذية والزراعة، 

وامللكة ليتيزيا ملكة 
إسبانيا، وملك ليسوتو 

خالل معرض يوم األغذية 
العاملي يف عام 2018. 

حدث لألطفال عقد يف 
مدرسة يف سكويب، مقدونيا، 

لالحتفال بيوم األغذية 
العاملي. غداء صحي نظمته 

املنظمة ووزارة الزراعة 
والري يف مدرسة بنيتا 

خواريز، ليام، بريو.
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يف  املتحدة  لألمم  رائدة  وكالة  املنظمة  جعل  إىل  تهدف  التي  املنظمة  اتصاالت 

ككل.  2030 عام  وخطة  الهدف  هذا  تحقيق 

ترجمة  يف  وتساعد  عام  كل  300 حدث  من  أكرث  حاليًا  املنظمة  وتنسق 

ومجموعة  كتيبات  إنتاج  ويتم  لغة.   30 من  بأكرث  جذابة  محتويات  مجموعة 

املدارس  ذلك  يف  مبا  املستهدفة  الجامهري  من  للعديد  لتقدميها  لالتصاالت  أدوات 

وذلك  للمنظمة،  التابعة  املحلية  املكاتب  وشبكة  الخاص  والقطاع  والحكومات 

تأثري  وزيادة  العاملية  الحملة  إىل  االنضامم  عىل  قدراتهم  ومواءمة  وتعزيز  لتحسني 

ومجموعة  وموضوع  فريدة  مرئية  هوية  استخدام  خالل  من  املنظمة  تأسيس  عيد 

مكافحة  يف  عامليون  وقادة  مشهورة  شخصيات  وحرضت  االتصاالت.  منتجات  من 

األمني  ذلك  يف  مبا  املاضية  السنوات  يف  العاملي  األغذية  بيوم  االحتفاالت  الجوع 

الجمهورية  ورئيس  فرانسيس  والبابا  مون  يك  بان  املتحدة  لألمم  السابق  العام 

الخاصون  والسفراء  املغرب  من  حسناء  الال  واألمرية  ماتاريال  سريجيو  اإليطالية 

الثالث  ليسييس  وامللك  إسبانيا  ملكة  ليتيزيا  امللكة  مثل  والزراعة  األغذية  ملنظمة 

السبع. الدول  ملجموعة  الزراعة  ووزراء  ليسوتو  ملك 

الحدث يف  املنظمة شعار »أعاملنا مستقبلنا« لهذا  2018، صاغت  ويف عام 
محاولة واضحة لحشد األفراد للقضية مع تقديم اقرتاحات حول ما ميكن أن 
التي تتم عىل أساس مجاين بأقل  التوعية،  يفعله كل منا. وتم تعزيز رشاكات 

150 دولة. وشملت  تكاليف للمنظمة، لتشمل حوايل 300 حدث يف حوايل 
البارزة الوصول إىل 66 مليون أرسة محتملة يف منطقة الرشق األدىن  النقاط 
للفيديو  نتوورك  كارتون  لشبكة  التلفزيوين  البث  أفريقيا من خالل  وشامل 
4.7 مليون شخص يف دور السينام يف  الرتويجي ليوم األغذية العاملي؛ وإىل 

يوًما   40 يوميًا عىل مدار  4.5 مليون مشاهدة  أنحاء املكسيك؛ وتحقيق  جميع 
من خالل اإلعالن عىل شبكات النقل يف جاكرتا؛ والوصول إىل 1.5 مليون من 

املشاة والسائقني يف جوبا؛ ما يصل إىل 12 مليون مرتو وقطار ركاب وحافلة يف 
الكثري عرب مبادرات مامثلة يف مدن مثل مدريد  إيطاليا، وغريها  أنحاء  جميع 

اتصاالت  مبكتب  والرتويج  التوعية  فرع  واستفاد  ومونتيفيديو.  وبرشلونة  وبرلني 
2015، من  أيًضا من أحد املوروثات األساسية ملعرض ميالن اكسبو لعام  املنظمة 
النظم  العامل يف تحسني  أنحاء  البلديات يف جميع  خالل استمرار مشاركة رؤساء 

الحرضية. املناطق  يف  الغذائية 

ليا إيطا
معرض صور يف مقر منظمة 

األغذية والزراعة )يف البهو( خالل 
احتفاالت يوم األغذية العاملي، 

أكتوبر/ترشين األول 2018.
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والزراعة األغذية  منظمة  جوائز 
يف  الزخم  إلحداث  للمنظمة  فعالة  تواصل  أداة  الجوائز  تُعد 

الجهود  عرض  خالل  من  الجوع  عىل  القضاء  هدف  تحقيق 
يقوم  التي  الغذايئ  األمن  زيادة  إىل  الرامية  املامرسات  وأفضل 

التي  البلدان  أو  املؤسسات  أو  الصحفيون  أو  األفراد  بها 
االبتكار  خالل  من  القضية  هذه  يف  حاسم  بشكل  عملها  يسهم 
الجوائز  تزيد  أن  ميكن  نفسه،  الوقت  ويف  وااللتزام.  والجودة 

مبا  الخارجية،  الجامهري  بني  وسمعتها  املنظمة  صورة  وضوح  من 
البحوث  ومجتمعات  األعضاء  وجميع  املانحة  الجهات  ذلك  يف 

ككل. املدين  واملجتمع  واملراسلون 
جائزة  تعد  عاًما،   40 من  يقرب  ما  منذ  لوجودها  ونظًرا 

للعاملني  سنتني  كل  والزراعة  األغذية  منظمة  متنحها  التي  بورما 
األحيان  بعض  يف  ومحفزة  مرموقة  جائزة  اإلعالم  مجال  يف 
نحو  الجمهور  اهتامم  توجيه  يف  نجحوا  الذين  للصحفيني 

األخرى  العادية  الجوائز  وتشمل  الغذايئ.  األمن  موضوعات 
املنظامت  أو  للمؤسسات  غالبًا  مُتنح  التي   - ضيوف  جاك  جائزة 

يف  تحققت  التي  باملساهامت  تعرتف  والتي   - للربح  الهادفة  غري 
املشكالت  لتحديد  املنجز  العمل  خالل  من  الغذايئ  األمن  مجال 

للقضايا  حلول  تنفيذ  عىل  والعمل  املوارد  وتعبئة  وتحليلها 
تقديراً  سني  ر.  ب.  جائزة  ومُتنح  الغذايئ.  األمن  بانعدام  املتعلقة 

خالل  املنظمة  يف  امليدانيني  املسؤولني  جانب  من  املتميز  لألداء 
صوما  إدوارد  جائزة  األخرى  الجوائز  وتشمل  مبهامهم.  القيام 
حددتها  التي  املرشوعات  فعال  بشكل  تنفذ  التي  للمؤسسات 

ملدونة  املتميز  للتنفيذ  ليزاراجا  مارغريتا  وجائزة  املنظمة، 
املسؤول. للصيد  السلوك  قواعد 

بشعبيتها  تتميز  فعالة  تواصل  آلية  الجوائز  هذه  وتُعد 
الستحداث  متزايدة  طلبات  األعضاء  البلدان  وتقّدم  املتزايدة. 

لألغذية  االبتكار  جائزة  هي  إضافة  وأحدث  جديدة.  جوائز 
والزراعة  األغذية  منظمة  أطلقتها  التي  املستدامة،  والزراعة 
قيمة  لرفع   2018 نوفمرب/ترشين الثاين  يف  سويرسا  وحكومة 
ومتكني  الرقمنة  مجال  يف  املنجز  الواعد  العمل  نجاح  وآفاق 

الريف. شباب 
تحقق  التي  األعضاء  للبلدان  جوائز  املنظمة  متنح  كام 

عام  الدويل. ويف  التنمية  أعامل  املحددة يف جدول  األهداف 
األمن  لتحقيق هدف  جائزة  دولة عىل   72 2015، حصلت 

لأللفية  اإلمنائية  األهداف  من  األول  الهدف  الذي حدده  الغذايئ 
نقص  من  يعانون  الذين  البلد  يف  السكان  نسبة  تخفيض  وهو 

النصف. عن  يقل  ال  مبا  التغذية 

]أعاله[

ليا إيطا
الحاصلون عىل جوائز من 

حفل توزيع جوائز منظمة 
األغذية والزراعة لعام 

 .2017
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]أدناه[

ليا إيطا
عرض جائزة ب. ر. سني 

املقدمة إىل السيدة الليتا 
بهاتاشارجي خالل حفل 

توزيع جوائز منظمة 
األغذية والزراعة لعام 

.2014
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والزراعة األغذية  منظمة  أحداث 
تستخدم املنظمة فعالياتها كمنصة للمشاركة الفعالة مع مختلف الجامهري 

املستهدفة وترويج نفسها كمنظمة موجهة نحو العمل وقامئة عىل النتائج. وتعمل 
اسرتاتيجيات االتصال التسويقية املتكاملة لألحداث عىل تنسيق الجهود عرب عدة 

عنارص مثل هوية العالمة التجارية ومنتجات االتصاالت وأنشطة التوعية ذات 
الصلة، وضامن استجابة املنظمة لالتجاهات الحالية من خالل أكرث األحداث تطوًرا 

واألنشطة ذات الصلة.
وقامت املنظمة مؤخرًا بإعادة هيكلة املنصة يف قاعة املؤمترات الرئيسية، وهي 
قاعة الجلسات العامة التي يتجمع فيها قادة العامل بانتظام ملناقشة قضايا األغذية 
والزراعة. وقد أتاح ذلك إقامة أحداث تضاهي األشكال الجديدة ملؤمترات »دافوس 
ستايل« أو »تيد توك« وإمكانية إقامة املزيد من األحداث النشطة بعالمات تجارية 
واضحة، مام يزيد من تأثريها عىل وسائل اإلعالم. وتعزز املعارض املرتبطة باألحداث 

املنظمة التي تقام يف مقرها تلك األحداث وتزيد من التفاعل مع الجامهري 
املستهدفة. ولقد أسفر وضع اسرتاتيجية جديدة وخطوط توجيهية للمعارض 

واألماكن العامة عن تحقيق زيادة بنسبة 40 يف املائة يف عدد املعارض التي أقيمت 
يف املنظمة يف عام 2018 مقارنة بعام 2017. كام أسفرت عن إقامة معارض أكرث 

ابتكاًرا وعالية الجودة، مام يعني مشاركة أكرث فعالية ووضوًحا للجامهري املستهدفة 
الرئيسية خالل أحداث املنظمة رفيعة املستوى.

ليا إيطا
جناح القضاء عىل الجوع 

الذي ميثل منظمة األغذية 
والزراعة ووكاالت األمم 

املتحدة األخرى يف معرض 
ميالن لعام 2015.

©FAO
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الدولية واملعارض  األحداث 
تعد األحداث ذات األهمية الدولية مثل السنوات الدولية لألمم املتحدة أو املعارض 

العاملية أو املؤمترات العاملية التي تنظمها أو تستضيفها منظمة األغذية والزراعة 
أداة رئيسية لتعزيز الحوار مع الجمهور وفتح األبواب أمام الدعم العام ملكافحة 

الجوع، وملهمة املنظمة يف تحقيق أمناط غذائية مغذية للجميع.
وقادت منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة التي 

تتخذ من روما مقرًا لها، مشاركة 20 جهة من الجهات املعنية باألمم املتحدة يف 
معرض إكسبوشن إكسبو ميالن العاملي عام 2015 الذي استقطب أكرث من 20 

مليون زائر عىل مدار ستة أشهر. وألول مرة يف تاريخ املعارض العاملية، أقامت األمم 
املتحدة خط سري بداًل من الجناح، يضم محتوى حول موضوع األمم املتحدة »تحد 
القضاء عىل الجوع. متحدون من أجل عامل مستدام«، وانترش خط السري يف املناطق 

املخصصة ملواضيع معينة داخل معرض إكسبو.

بدأ خط السري يف جناح القضاء عىل الجوع، الذي يقع عند املدخل الرئييس 
ملعرض إكسبو، مع عرض محتوى األمم املتحدة يف 10 غرف من الغرف الـ 12 

واستمر يف حديقة األمم املتحدة. ومن خالل 18 وحدة مجهزة تابعة لألمم 
املالعق  التعرف عليها بسهولة من خالل  املعرض، ميكن  أنحاء  املتحدة يف جميع 

األمم  أعدته  بها، تم عرض محتوى وسائط متعددة  الخاصة  العمالقة  الزرقاء 
الجوع  مكافحة  املتحدة يف  األمم  منظومة  كيفية مساهمة  يوضح  املتحدة 

الجمهور لالنضامم إىل هذا  يوميًا، ويدعو  والرتويج التباع أمناط غذائية صحية 
املتحدة يف معرض إكسبو ميالنو، مبا  أيام لألمم  التحدي. وتم االحتفال بثالثة 

العاملي  الكفاح  بارزة يف  العاملي، حيث تجمعت شخصيات  يف ذلك يوم األغذية 
ضد الجوع، مبا يف ذلك األمني العام السابق لألمم املتحدة بان يك مون، يف أحد 

أكرب أحداث املعرض العاملي. وشاركت جهات األمم املتحدة املعنية أيًضا يف 200 
حدث إضايف عىل مدار 6 أشهر.

ليا إيطا
معرض يف مقر منظمة األغذية 

والزراعة مبناسبة حفل توقيع مذكرة 
التفاهم بني املنظمة والجمعية 

الجغرافية الوطنية.

©FAO
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بشدة  والزراعة  األغذية  منظمة  تنارص 
الجوع«  »القضاء عىل  وبصوت عال هدف 

الزمني  الجدول  أن  إىل  وغالًبا ما تشري 
أن  يعني  مام  الحايل،  الجيل  يندرج ضمن 
عامل  يعيش يف  اليوم سيكونون آخر من  شباب 
تكتفي  الكايف. وال  الغذاء  الناس من  فيه  يُحرم 

السياسات  وأطر  امليدانية  الربامج  بتصميم  املنظمة 
لشباب  الرزق  تعزيز فرص كسب  إىل  تهدف  التي 
الشباب سيكونون - ومن ثم  الريف، بل تدرك أن 

وصانعي  للتغيري  الرئيسية  العوامل  هم   - ما  مبعنى 
األنشطة  كتب  سلسلة  وتُعد  املستقبل.  يف  القرار 

أساسية إلرشاك  تواصل  أداة  املنظمة  الصادرة عن 
ويف  املنظمة  عمل  يف  ومعلميهم  وأرسهم  الشباب 

القضاء  هدف  لتحقيق  الرامية  العاملية  الجهود 
الجوع. عىل 

مثل  مهمة  عاملية  قضايا  األنشطة  كتب  تعرض 
املناخ  وتغري  والهجرة  التغذية  وسوء  الجوع 

لألطفال  وجذابة  ممتعة  بلغة  الريفية  والتنمية 
املنتجات،  املدرسة. ومن خالل هذه  يف سن 

إىل  لالنضامم  الشباب  إلهام  إىل  املنظمة  تهدف 
بديل  أي  ليستبعدوا  ينضجوا  وأن  العاملية  الدعوة 
بوابة  الكتب عىل  وتتوافر  الجوع.  لعامل خاٍل من 

عىل  القضاء  جيل  »بناء  املنظمة،  يف  املعلمني 
التي  املواد  لتنزيل  للمعلمني  بوابة  وهي  الجوع«، 

إعداد فصول دراسية حول مواضيع  أن تدعم  ميكن 
املنظمة. عمل  صميم  يف  مهمة 

للشباب  املوجهة  األخرى  التوعية  مبادرات  وتشمل 
وغريها  املتحدة  األمم  لهيئات  منوذج  استضافة 

الشباب  تدريب  يتم  حيث  املحاكاة  عمليات  من 
لالهتامم  مثرية  مناقشات  إجراء  عىل  وتشجيعهم 

املنظمة.  بوالية  املتعلقة  املهمة  القضايا  حول 
زيادة قدرها  األنشطة يف  وتتمثل إحدى أهم هذه 

من  املاضية  الثالث  السنوات  أضعاف خالل  ثالثة 
املنظمة. إىل  املدرسية  الزيارات 

الشباب برنامج 

ليا إيطا
رحبت منظمة األغذية والزراعة بأطفال 
»حركة فوكوالري« خالل حدث لتوعية 

الشباب يف قاعة الجلسات العامة 
للمنظمة، كجزء من احتفاالت يوم 

األغذية العاملي 2018. ويهدف برنامج 
الشباب يف املنظمة إىل إرشاك الشباب 
لالنضامم إىل الدعوة العاملية والنضج 

الستبعاد أي بديل لعامل خاٍل من الجوع.

©FAO/ALESSANDRA BENEDETTI
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والزراعة األغذية  منظمة  وسفراء  املشاهري 
الرتفيه  عامل  إىل  تنتسب  التي  املعروفة،  الشخصيات  من  العديد  تعاونت 

منظمة  مع  املالكة،  والعائالت  واإلعالم  والسياسة  واألغذية  والرياضة 
حيث  األخرية،  العقود  يف  واألحداث  الربامج  مختلف  يف  والزراعة  األغذية 

لتحقيق  مًعا  للعمل  بالحاجة  الناس  عامة  وعي  زيادة  يف  شهرتهم  يستغلون 
لدى  الخاصون  الحسنة  النوايا  سفراء  ويلعب  الجوع.  عىل  القضاء  هدف 

العاملية  الجهود  تحفيز  يف  حاساًم  دوًرا  الجوع  عىل  القضاء  أجل  من  املنظمة 
القضاء  هدف  لتحقيق  املتاحة  والقنوات  اإلعالم  وسائل  جميع  خالل  من 

والوصول  النضج  عىل  الجوع  عىل  القضاء  جيل  دورهم  ويساعد  الجوع.  عىل 
التعبري  عىل  ومساعدتهم  العامل  أنحاء  جميع  من  الناس  من  كبري  عدد  إىل 

مسموع. بصوت  أنفسهم  عن 
فرص  ويحددون  املعلومات  إىل  الوصول  من  الحسنة  النوايا  سفراء  ويزيد 
فعىل  املعنيني.  املصلحة  أصحاب  ويحفزون  الجمهور  ويرشكون  حوارات  إجراء 
منظمة  سفري  هو  البطيئة،  الوجبات  شبكة  رئيس  بيرتيني،  كارلو  املثال،  سبيل 

دوره  ويربط  أوروبا.  لدى  الجوع  القضاء عىل  أجل  الخاص من  والزراعة  األغذية 
عضو   100 000 من  أكرث  تضم  التي  البطيئة  الوجبات  بشبكة  ومهمتها  املنظمة 
الغذائية  للنظم  واملستهلكني  املنتجني  جانبي  يشملون   - دولة   150 من  أكرث  يف 
ونظيفة  جيدة  »أغذية  عىل  الجميع  حصول  لضامن  عملها  يف  املاليني  ويشارك   -

التنوع  مثل  مبوضوعات  االهتامم  نطاق  توسيع  وكذلك  باإلنصاف«  وتتسم 
والرتاث. البيولوجي 

هي  تايالند،  من  سرييندهورن  تشاكري  مها  األمرية  املليك،  السمو  صاحبة 
آسيا  منطقة  يف  الجوع  عىل  للقضاء  والزراعة  األغذية  ملنظمة  خاصة  سفرية 

اكتظاظا  األكرث  املنطقة  يف  كبري  جمهور  أمام  الباب  تفتح  وهي  الهادئ.  واملحيط 
يف  الغداء  وجبات  توفري  مثل  ملبادرات  القدمية  دعوتها  وتنرش  العامل  يف  بالسكان 

بها. الحدائق  وزراعة  املدارس 
عىل  للقضاء  والزراعة  األغذية  ملنظمة  خاصة  سفرية  هي  الخطيب  دارين 

للغاية  شهرية  تلفزيونية  برامج  مؤلفة  أنها  كام  األدىن،  الرشق  منطقة  لدى  الجوع 
أتاحت  ولقد  والشباب.  األطفال  إرشاك  شديد عىل  تركيز  مع  األغذية  عىل  قامئة 

وصلت  حيث  نتوورك،  كارتون  تلفزيون  مثل  الهامة  االتصال  شبكات  إىل  الوصول 
إقبال  تحقيق  إىل  باإلضافة  األصلية،  منطقتها  يف  محتملة  أرسة  مليون   66 إىل 

املحلية. واألحداث  املعارض  عىل  كبري 
والرئيس  فالديز  غوادالوب  السابقة  الكونغرس  عضوة  ساهمت  وباملثل، 

دؤوبة  نوانزي، مساهمة  كانايو ف.  الزراعية  للتنمية  الدويل  للصندوق  السابق 
يف تشجيع رؤية منظمة األغذية والزراعة نحو عامل خاٍل من الجوع وسوء 

الكربى.  الصحراء  جنوب  وأفريقيا  الالتينية  أمريكا  يف  منطقتيهام  يف  التغذية 
كبار  من  ليسوتو  ملك  الثالث  ليسييس  وامللك  إسبانيا  ملكة  ليتيزيا  امللكة  وتُعد 

العامة من خالل  الجهود  القادرين عىل حشد  األغذية والزراعة  املنارصين ملنظمة 
املنظمة  التغذية. كام عملت  أجل  الحسنة من  للنوايا  أدوارهم كسفريين خاصني 

للبقول يف  الدولية  السنة  بارزة يف مبادرات خاصة مثل  مع شخصيات 
الطهاة  العالقات عىل مستوى سفري مع  2016 ولديها مجموعة من  عام 

النشيطني ومع ذوي النفوذ يف مجال األغذية حول العامل، مبا يف ذلك 
الربازيل  أملانيا وبيال جيل من  الشيف أوروبيزا يف املكسيك وهيانز بيك من 
أيًضا منصب  الذي يشغل  ناكامورا  فرنسا وكاتسوهريو  وبرتراند سيمون يف 

إيلو آدو يف  اليابان، وإيليا  الحسنة ملنظمة األغذية والزراعة يف  النوايا  سفري 
أفريقيا وأناهيتا دوندي يف جنوب آسيا. غرب 

اآلخرين  التغيري  صانعي  أيًضا  والزراعة  األغذية  منظمة  وتدعو 
وأصحاب  األبطال  تشجيع  إىل  للسالم  نوبل  جائزة  عىل  الحائزين  من 

الذين  النفوذ  أصحاب  وحصل  التواصل.  من  قدر  أقىص  لتحقيق  النفوذ 
لقب  عىل  الجوع  عىل  القضاء  إىل  الدعوة  مجال  يف  املنظمة  مع  يعملون 

الجوع. أبطال 

النوايا  سفراء 
الخاصون  الحسنة 

منظمة  لدى 
والزراعة األغذية 

من اليمني إىل اليسار ضد عقارب 
الساعة: كارلو بيرتيني، رئيس شبكة 

الوجبات البطيئة، وغوادالويب فالديز، 
خبرية اقتصادية وعضوة الكونغرس 

السابقة للجمهورية الدومينيكية 
التي نسقت الجبهة الربملانية ملكافحة 

الجوع، وكانايو ف. نوانزي، الرئيس 
السابق للصندوق الدويل للتنمية 
الزراعية، ودارين الخطيب، التي 
تعمل يف وسائل اإلعالم اللبنانية.
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 ما هي مهمة
منظمة األغذية والزراعة؟

األغذية والزراعة لألمم منظمة 
املتحدة )الفاو( هي وكالة 

متخصصة تابعة لألمم املتحدة 

تقود الجهود الدولية للقضاء عىل الجوع. وتتمثل 

رؤيتها يف عامل خاٍل من الجوع وسوء التغذية، حيث 

تسهم فيه األغذية والزراعة يف تحسني سبل معيشة كل 

الناس، السيام األكرث فقرًا، بطريقة مستدامة اقتصاديًا 

وبيئيًا. واجتامعيًا 

وتضم املنظمة، كمنظمة حكومية دولية،  194 عضوا،  

وعضوين منتسبني، ومنظمة عضو واحدة وهي االتحاد 

األورويب. ويأيت موظفوها من خلفيات ثقافية مختلفة وخرباء 

يف مجاالت النشاط املتعددة التي تشارك فيها املنظمة.

وتسمح  إمكانيات موظفي منظمة األغذية والزراعة 

للمنظمة بدعم تحسني الحوكمة، ضمن جملة أمور 

أخرى، مثل إنشاء وتطوير وتكييف األدوات والخطوط 

التوجيهية الحالية وتوفري دعم الحوكمة املستهدفة كمورد 

للمكاتب القطرية واإلقليمية. ويقع مقر منظمة األغذية 

والزراعة يف روما بإيطاليا،  تعمل منظمة األغذية 

والزراعة يف أكرث من 150 بلدا. 

 كيف يتم انتخاب 
مدير عام منظمة 
األغذية والزراعة؟

ممثلو يجتمع 
األعضاء يف 

مؤمتر منظمة 
األغذية والزراعة الذي يعقد كل 

سنتني الستعراض قضايا سياسة الحوكمة 
العاملية واألطر الدولية، وكذلك تقييم 

العمل املنجز واعتامد ميزانية فرتة 

املقبلة. الثنائية 

وينتخب املؤمتر أعضاء املجلس 

الذين يشغلون املنصب ملدة ثالث 

سنوات بالتناوب لتنفيذ اإلرشاف 

التنفيذي عىل أنشطة الربنامج وامليزانية. 

كام ينتخب املؤمتر مديرًا عاًما ملدة أربع 

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتوىل 

املدير العام الحايل، خوسيه غرازيانو 

دا سيلفا مهام منصبه يف 1 يناير/كانون 

الثاين 2012 وأعيد انتخابه لفرتة تنتهي 

يف 31 يوليو/متوز 2019.

 شعار منظمة
األغذية والزراعة*

 "Fiat panis" إن شعار
هو شعار منظمة 

األغذية والزراعة، وهو 
تعبري التيني يعني 

"فليكن الخبز". ويظهر 
عىل شعار املنظمة إىل 
جانب األحرف األوىل 
من اسمها وسنبلة 

القمح.

مزيد من املعلومات متوافر يف الجزء 4، 	�
منظمة األغذية والزراعة يف سبعة عقود 

منظمة األغذية والزراعة يف أرقام  

منظمـــة األغذيـــة 
لزراعـــة يف أرقام وا
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 منطقة أمريكا 
الالتينية والكاريبي

املكتب اإلقليمي
سانتياغو، شييل

أفريقيا
املكتب اإلقليمي

أكرا، غانا

 أوروبا 
وآسيا الوسطى
املكتب اإلقليمي

بودابست، هنغاريا

 الرشق األدىن 
وشامل أفريقيا
املكتب اإلقليمي
القاهرة، مرص

آسيا واملحيط الهادئ
املكتب اإلقليمي
بانكوك، تايلند

 مزيد من املعلومات متوافرة يف الجزء 5 	�
الفصل 1.5: الشبكة املرنة: مكاتب املنظمة الالمركزية

ال  تُعرب الحدود واألسامء املوضحة والتسميات املستخدمة يف هذه الخريطة 
عن أي رأي من جانب منظمة األغذية والزراعة بشأن الوضع القانوين ألي بلد 

أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أي منها، أو بشأن تعيني حدود وتخوم 
أي منها. متثل الخطوط املتقطعة عىل الخرائط خطوط حدود تقريبية قد ال 

يكون هناك اتفاق كامل بشأنها.

مصدر الخريطة: األمم املتحدة. فرباير/شباط 2019.
مكتب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، قسم املعلومات الجيو فضائية.

%68
املكاتب يف جميع 

أنحاء العامل

%32
املقر الرئييس

 عدد املوظفني
11 561

 توزيع موظفي منظمة
 األغذية والزراعة 

)جميع أنواع العقود(

كم عدد موظفي منظمة 
األغذية والزراعة؟

اعتبارا من فرباير/شباط 2019، تستخدم منظمة األغذية 
والزراعة  561 11 شخًصا.   يعمل اثنان وثالثون باملائة 

منهم يف املقر الرئييس يف روما، بينام يعمل الباقي يف 
مكاتب يف جميع أنحاء العامل. وتعترب ستة ومثانون يف 

املائة من الدول األعضاء البالغ عددها 194 ممثلة متثياًل 
عاداًل. ومنذ عام 2012، ارتفعت نسبة متثيل املرأة يف فئة 

املوظفني التقنيني من 36 يف املائة إىل 43 يف املائة.

مكاتب منظمة األغذية والزراعة 
يف جميع أنحاء العامل

تتواجـد منظمـة األغذية والزراعة يف أكرث من 

150 بلـًدا مـن خالل ترتيبات مختلفـة للمكاتب 

والتمثيـل. ولدى املنظمة خمسـة مكاتب 

إقليميـة وعـرشة مكاتب إقليميـة فرعية ومكاتب 

متثيل يف 133 دولة وسـتة مكاتب تنسـيقية 

إعالميني. ومكتبني 

املكاتب اإلقليمية الخمسة
تقود املكاتب اإلقليمية الخمسة للمنظمة استجابة 

املنظمة املتعددة االختصاصات لألولويات الرئيسية لألمن 

الغذايئ والتنمية الزراعية والريفية يف مناطقها الجغرافية.

املكاتب الفرعية العرشة
لدى املنظمة عرشة مكاتب إقليمية فرعية تقدم الخربة 

املتطورة استجابة لطلبات الحكومات.

املكاتب الُقطرية
تحتل املكاتب القطرية ملنظمة األغذية والزراعة - أو 

ممثلوها - مركز الصدارة يف العمل عىل مكافحة جميع 

أشكال الجوع وبناء قدرة الناس عىل مواجهة اآلثار 

الضارة لتغري املناخ والتحديات العاملية األخرى. ومن 

خالل تلك املكاتب، تصل املنظمة إىل أقىص إمكاناتها من 

خالل تقديم املشورة االسرتاتيجية يف مجال السياسات 

وإتاحة الخربة التقنية املستهدفة حيثام تكون هناك 

حاجة ماسة إليها يف املجال.

املكاتب التنسيقية الستة
يقع مقر تلك املكاتب يف بروكسل وجنيف وموسكو 

وطوكيو ونيويورك وواشنطن وهناك مكتبني إعالميني يف 

إسبانيا والربتغال.
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منظمة األغذية والزراعة يف أرقام  

%61
املساهامت 

الطوعية

%39
املساهامت 

املقررة

كيف يتم متويل منظمة 
األغذية والزراعة؟

 متويل املنظمة من يتم 
خالل املساهامت املقررة 

والتربعات.

تشكل  املساهامت املقررة لألعضاء  امليزانية 

العادية املحددة يف مؤمتر منظمة األغذية والزراعة 

الذي يعقد كل سنتني. وتبلغ ميزانية املنظمة العادية 

لفرتة الثنائية 2018-2019 أكرث من مليار دوالر بقليل.

وتدعم  املساهامت الطوعية  املقدمة من 

األعضاء والرشكاء اآلخرين املساعدة التقنية والطارئة 

)مبا يف ذلك إعادة التأهيل( للحكومات ألغراض 

محددة بوضوح مرتبطة بإطار النتائج، فضالً عن 

الدعم املبارش للعمل األسايس للمنظمة. ومن 

املتوقع أن تصل املساهامت الطوعية إىل حوايل 1.6 

مليار دوالر أمرييك يف الفرتة 2018-2019 ومتثل 61 

يف املائة من جميع املوارد املتاحة - وهي جزء مهم 

ومتزايد من متويل املنظمة.

 ميزانية منظمة
األغذية والزراعة

إجاميل ميزانية املنظمة املخطط لها للفرتة 2018- 2019 
يبلغ 2.6 مليار دوالر أمرييك. ويأيت 39 يف املائة من هذا 
املبلغ من االشرتاكات املقررة التي يدفعها األعضاء، بينام 
سيتم تعبئة 61 يف املائة من خالل التربعات املقدمة من 

األعضاء والرشكاء اآلخرين.
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1. لجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

من الناحية التاريخية، كانت املوارد الطوعية 
للمنظمة تعتمد أساًسا عىل مساهامت أعضاء 

لجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون 
.)OECD-DAC( والتنمية يف امليدان االقتصادي

وتم إنشاء لجنة املساعدة اإلمنائية التابعة 
ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

يف عام 1960، وهي عبارة عن منتدى مكون 
من 30 عضًوا ملناقشة القضايا املحيطة باملعونة 
والتنمية والحد من الفقر. وتقوم اللجنة مبراقبة 

وتقييم سياسات التنمية يف الدول األعضاء 
وتحليل برامج املساعدات الخاصة بتلك الدول 

وتقديم توصيات بشأن جهود املساعدات 
وظروفها وطرقها املالية. وتصف لجنة املساعدة 

اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي نفسها بأنها "مكان وصوت" 

البلدان املانحة الكربى يف العامل.

وبالنظر إىل متوسط املساهامت خالل الفرتة 
2014-2018، قدم أعضاء لجنة املساعدة 

اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي حوايل 57 يف املائة من جميع 

التربعات من خالل التمويل املبارش للصناديق 
االستئامنية الثنائية للمنظمة. وتم تقديم 9 يف 
املائة إضافية من جميع املساهامت الطوعية 
بشكل رئييس من قبل أعضاء لجنة املساعدة 
اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي من خالل متويل مجمع 
متعدد األطراف إىل منظمة األغذية والزراعة 

)"MUL" عىل الرسم البياين إىل اليسار(.

اإلمنائية  املساعدة  لجنة  أعضاء  ويتمثل 
امليدان  يف  والتنمية  التعاون  ملنظمة  التابعة 

بلجيكا،  النمسا،  أسرتاليا،  ييل:  فيام  االقتصادي 
االتحاد  الدامنرك،  التشيكية،  الجمهورية  كندا، 

فنلندا،  العضوية(،  كامل  )بصفته عضو  األورويب 
أيسلندا،  هنغاريا،  اليونان،  أملانيا،  فرنسا، 

لوكسمبورغ،  كوريا،  اليابان،  إيطاليا،  أيرلندا، 
الربتغال،  بولندا،  الرنويج،  نيوزيلندا،  هولندا، 

إسبانيا،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  جمهورية 
أيرلندا  املتحدة،  اململكة  سويرسا،  السويد، 

ويشارك  األمريكية.  املتحدة  الواليات  الشاملية، 
التنمية  اآلسيوي ومرصف  التنمية  بنك  كل من 

الدويل  اإلسالمي  التنمية  وبنك  األفريقي 
املتحدة  األمم  الدويل وبرنامج  النقد  وصندوق 

اللجنة. مراقبي  بصفة  الدويل  والبنك  اإلمنايئ 

2. منظومة األمم املتحدة اإلمنائية

مبختلف  اإلمنائية،  املتحدة  األمم  منظومة  تعد 
وإداراتها  وبرامجها  وصناديقها  وكاالتها 

يف  أعضاء  معظمهم  يعترب  الذين  ومكاتبها 
أكرب  ثاين  اإلمنائية  املتحدة  األمم  مجموعة 

ساهمت  حيث  املنظمة،  برامج  يف   مساهم 
التربعات خالل  املائة من جميع  12 يف  بـ 

.2018-2014 الفرتة 

3. الرشكاء اآلخرين يف املوارد

عىل  جاهدة  والزراعة  األغذية  منظمة  عملت 
السنوات  خالل  املوارد  قاعدة رشكاء  توسيع 

املتزايدة  املشاركة  يف  انعكس  ما  وهو  األخرية، 
املساعدة  لجنة  يف  األعضاء  غري  البلدان  مع 

يف  والتنمية  التعاون  ملنظمة  التابعة  اإلمنائية 
 11 حوايل  مثلت  والتي  االقتصادي،  امليدان 

ذلك  وتم  إليها.  املشار  الفرتة  املائة خالل  يف 
االستئامنية  الصناديق  تنفيذ  خالل  من  إما 

االستئامنية  الصناديق  خالل  من  أو  الثنائية 

األحادية"  االستئامنية  )"الصناديق  األحادية 
البياين(. بالرسم 

4. الصناديق الرأسية

7 يف املائة  تم توفري املجموعة الرابعة وهي 
التربعات خالل هذه الفرتة من  من جميع 
التي تم  الرأسية  الصناديق  خالل عدد من 

ويف  املحددة.  التنمية  لقضايا  استجابة  إنشائها 
السنوات األخرية عىل وجه الخصوص، زادت 

بشكل  الصناديق  تلك  مع  املنظمة من رشاكاتها 
اإلمنايئ  التمويل  لتأمني  البلدان  كبري ودعمت 

الجهات عىل  وتشمل هذه  منها.  املواضيعي 
 ،)GEF( العاملية البيئة  الخصوص مرفق  وجه 

الغذايئ  واألمن  للزراعة  العاملي  والربنامج 
.)GCF( والصندوق األخرض للمناخ )GAFSP(

5. اآلخرين

أخرياً وليس آخرًا، تشارك منظمة األغذية 
والزراعة أيًضا مع كيانات خاصة، مبا يف ذلك 
منظامت املجتمع املدين ومؤسسات القطاع 

الخاص واملؤسسات املالية الدولية )IFIs(، والتي 
أدت الرشاكات الطويلة األجل معها إىل زيادة 

املساهامت عىل مدار السنوات املاضية.

%57

%9

%7

%7

%4

%12

يوضح هذا الرسم البياين الجهة التي قدمت التربعات وبأي 
نسبة يف الفرتة 2018-2014:

الصناديق
 الرأسية

منظومة األمم 
املتحدة اإلمنائية

الصناديق االستئامنية الثنائية

غري األعضاء يف لجنة املساعدة 
اإلمنائية

الصناديق االستئامنية األحادية 
)إىل حد كبري غري أعضاء يف لجنة 
املساعدة اإلمنائية( 

لجنة املساعدة 
اإلمنائية التابعة 
ملنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية 

املؤسسات: %1
أخرى: %1
املؤسسات املالية الدولية : %1

من هم املساهمون الطوعيون يف منظمة األغذية والزراعة؟
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%54
%0

%71
%42
%68
%52
%34
%88
%51
%19
%15
%83
%44
%39
%23
%58
%61
%37
%77
%31
%82
%10
%0

%66
%47
%78
%66
%9

%51
%100
%84
%63
%2

%62
%88
%1

%78
%63

%100
%54
%17

%100
%1

%66
%93
%80
%32
%1

%83
%90

2 330 647 282  
2 049 459 443  
1 023 133 331  

783 132 732  
626 168 801  
499 580 571  
483 490 284  
368 283 290  
329 383 406  
299 846 357  
296 348 262  
275 713 144  
253 294 569  
250 784 548  
245 083 673  
194 190 829  
177 786 156  
168 436 214  
151 153 087  
148 341 922  
127 999 361  
103 397 743  
75 621 285  
69 764 531  
62 465 595  
59 004 313  
58 963 393  
47 565 050  
44 806 152  
41 323 675  
40 328 261  
38 212 581  
36 282 200  
36 253 912  
35 874 587  
34 579 802  
32 295 873  
29 946 207  
27 151 192  
26 502 736  
26 430 709  
22 331 608  
20 582 354  
20 084 090  
20 084 071  
19 372 290  
18 844 209  
16 914 170  
16 829 460  
15 902 461 

%46
%100
%29
%58
%32
%48
%66
%12
%49
%81
%85
%17
%56
%61
%77
%42
%39
%63
%23
%69
%18
%90

%100
%34
%53
%22
%34
%91
%49
%0

%16
%37
%98
%38
%12
%99
%22
%37
%0

%46
%83
%0

%99
%34
%7

%20
%68
%99
%17
%10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

الواليات املتحدة األمريكية
االتحاد األورويب
اليابان
اململكة املتحدة
أملانيا
إيطاليا
إسبانيا
فرنسا
كندا
السويد
الرنويج
الصني
الربازيل
هولندا
بلجيكا
املكسيك
أسرتاليا
سويرسا
جمهورية كوريا
السعودية
االتحاد الرويس
كولومبيا
أفغانستان
النمسا
فنلندا
تركيا
الدمنارك
باكستان
فنزويال )جمهورية - البوليفارية(
بولندا
اليونان
آيرلندا
بنغالدش
األرجنتني
الهند
أنغوال
اإلمارات العربية املتحدة
جنوب أفريقيا
الربتغال
نيوزيلندا
لوكسمبورغ
إرسائيل
تشاد
الكويت
الجمهورية التشيكية
إيران )جمهورية - اإلسالمية(
ليبيا
جمهورية الكونغو الدميقراطية
هنغاريا
شييل

إجاميل 
املساهامت

املساهامت 
الطوعية

املساهامت 
األرقام بالدوالر األمرييكاملقررة

أعىل 50 
هــاًم مســـا
االشرتاكات  إجاميل 
والتربعات  املقررة 

املنظمة يف  املقدمة إىل 
الفرتة 2008 – 2018

منظمة األغذية والزراعة يف أرقام  

كبار املساهمني لدى منظمة األغذية والزراعة



321 منظمة األغذية والزراعة التحديات والفرص يف ظل عامل واحد

 2 049 459 443 
 1 080 494 072 

 457 993 054 
 320 236 675 
 301 037 090 
 250 582 286 
 243 711 455 
 239 861 259 
 199 166 964 
 187 795 200 
 163 014 154 
 154 121 907 
 140 819 005 
 106 096 698 
 101 902 771 
 92 974 143 
 81 315 977 
 75 429 317 
 69 168 391 
 46 475 441 
 44 311 448 
 43 377 057 
 35 732 289 
 34 767 428 
34.166.116

 576 632 517 

 475 713 333 

 356 776 434 

 144.323.167

97 261 540 

 52 969 281 

 48 593 572 

 42 403 070 

 35 864 984 

 33 017 282 

 29 199 983 

 27 584 183 

 17 813 196 

 16 055 904 

 14 792 277 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

االتحاد األورويب
الواليات املتحدة األمريكية
اململكة املتحدة
إسبانيا
اليابان
الرنويج
السويد
إيطاليا
أملانيا
بلجيكا
كندا
هولندا
الربازيل
سويرسا
السعودية
كولومبيا
املكسيك
أفغانستان
أسرتاليا
الصني
فرنسا
باكستان
بنغالديش
جمهورية كوريا
أنغوال

مرفق البيئة العاملية

)CERF( الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ

الصندوق االستئامين املشرتك للامنحني

البنك الدويل

الصندوق املشرتك للعمل اإلنساين يف السودان

مؤسسة بيل وميليندا غيتس

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

برنامج األغذية العاملي

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

صندوق بناء السالم

مؤسسة األمم املتحدة لرعاية الطفولة

مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية

صندوق األمم املتحدة االستئامين لألمن البرشي

الصندوق اإلنساين املشرتك للصومال

صندوق غيانا ريد لالستثامر

أعىل 25 
ا عضــــــــًو
التربعات  مجموع 

املنظمة يف  املقدمة إىل 
الفرتة 2008 – 2018

أعىل 15 
سســــــة مؤ

التربعات  مجموع 
املنظمة يف  املقدمة إىل 

الفرتة 2008 – 2018

كبار املساهمني لدى منظمة األغذية والزراعة





ISBN 978-92-5-131645-0

CA4305AR/1/07.19
9 7 8 9 2 5 1 3 1 6 4 5 0

منظمة 
األغذية 

والزراعة 
لتحديات  ا

يف  والفرص 
عامل  ظل 

واحد


