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التقارير العاملية الرئيسية 

م: نا فييت 
يـوم األغذيـة العاملي 2013.

نام  فييت  يف  لصور  ا بقة  مسا
نية لثا ا ملرتبة با ئزة  لفا ا

©FAO/N Tuan Anh
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املقدمة

لفقـر إال مـن خالل  لتغذيـة وا لجـوع وسـوء ا لعـامل مـن ا الميكـن تحريـر ا

لنصـوص األساسـية ملنظمـة األغذيـة  املعرفـة. وحسـب مـا ورد يف ا

ملتعلقـة  ا املعلومـات  املنظمـة األوىل هـي "جمـع  فـإن وظيفـة  عـة،  لزرا وا

ويوفـر   . " ونرشهـا وتفسـرها  وتحليلهـا  عـة  لزرا وا واألغذيـة  لتغذيـة  با

نتـاج أفضـل  إ - األربـع"  ئـل  لفضا ا " للمنظمـة عـى  تجي  لركيـز االسـرا ا

ة أفضـل- كخطـة طريـق تقـود هذا  وتغذيـة أفضـل وبيئـة أفضـل وحيـا

لتـي  ا مة  املسـتدا لتنميـة  ا ألهـداف  لشـمولية  ا لنظـرة  ا خضـم  يف  لعمـل  ا

.2015 لدوليـة يف عـام  ملتحـدة واملجموعـة ا صادقـت عليهـا األمـم ا

منتـدى حيـادي  بصفتهـا  فريـدا  عـة دورا  لزرا وا األغذيـة  تلعـب منظمـة 

ليـة عـر كل املجـاالت ذات  يوفـر معلومـات نزيهـة وذات جـودة عا

لطبيعيـة.  ا رد  للمـوا م  املسـتدا لتسـير  وا عـة  لزرا وا باألغذيـة  لصلـة  ا

900 منشـور تراوح  يزيـد عـن  2020 ما فقـد أصـدرت املنظمـة يف عـام 

للمزارعـن  ء  لخـرا ا ودالئـل  لسياسـات  ا لصنـاع  لرسـمية  ا لتحليـات  ا بـن 

املنظمـة  ر  اسـتنفا لحجـم  ا هـذا  ويعكـس  للشـباب.  مـة  لعا ا واملعلومـات 

لعناويـن يعنـى  19-، حيـث أن عـددا مـن ا ئحـة كوفيـد يف وجـه جا

لفـروس. وقـد سـارعت هـذه  لصلـة بهـذا ا يـا ذات ا لقضا خصيصـا با

لرقمـي  لتحـّول ا ملتصلـة بهـا يف وتـرة ا لبيـت ا مـر مازمـة ا ئحـة وأوا لجا ا

ملنظمـة.  لنـرش يف ا ا مـج  لرا

لدليـل مجموعـة مختـارة مـن آخـر مـا نرشتـه املنظمـة  ويشـمل هـذا ا

لتـي أضحـت  ا لقدميـة  ا لعناويـن  ا بعـض  نـب  إىل جا لعربيـة،  ا للغـة  با

تتوفـر  لعربيـة،  ا للغـة  ا إىل  فـة  وباإلضا  . تخصصهـا مجـال  يف  مراجـع 

لروسـية  وا لصينيـة  وا اإلنجليزيـة  للغـات  با ريـر  لتقا ا مـن  لعديـد  ا

نية. واإلسـبا لفرنسـية  وا



 التقارير 
العاملية الرئيسية

تعتبـــر التقاريـــر الرئيســـية لمنظمـــة األغذيـــة والزراعة أهـــم المطبوعات في مجال 
تخصصهـــا. وتعطـــي فـــي مجملهـــا نظرة عامة عـــن حالة العالم. 



 التقارير 
العاملية الرئيسية
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لـة  "حا مطبوعـات  تقـدم 

منظمـة  تصدرهـا  لتـي  ا مل"  لعـا ا

ملة  عـة ملحـة شـا لزرا األغذيـة وا

لتحديـات  يـا وا لقضا ا كـر  أ عـن 

تؤثـر  لتـي  ا حـاً  لحا إ مليـة  لعا ا

ليوم. ا مل  لعـا ا عـى 

ريـر  لتقا ا هـذه  تسـتهدف 

لسياسـات  ا نعـي  صا مليـة  لعا ا

م  ملقـا ر يف ا لقـرا نعـي ا وصا

صلـة  ذات  ولكنهـا  األول، 

دمييـة  ألكا ء واألوسـاط ا لخـرا با

ئل اإلعام  لطـاب ووسـا وا

لناس. ا مـة  وعا

i
 حالة 
العامل

األغذية والزراعة
حالة

أسواق السلع 
الزراعية

حالة

املوارد السمكية وتربية 
األحياء املائية يف العامل

حالة

الغابات يف العامل
حالة

األمن الغذائي 
والتغذية يف العامل

حالة
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دليل مطبوعات منظمة األغذية والزراعة 2021

حالة األمن الغذائي والتغذية 
 يف العامل 2020 

حتويل النظم الغذائية من أجل أمناط 
غذائية صحّية ميسورة الكلفة

بنـاءا عى مـا ورد يف تقرير هذه 

السـنة، تشر اإلسـقاطات إىل أّن العامل 

غـر ماٍض عى املسـار الصحيح باتجاه 

القضـاء التام عى الجـوع بحلول عام 

2030 ورغـم إحراز بعـض التقدم، فإّن 

معظم املؤرشات ليسـت هي األخرى 

عى املسـار الصحيـح لتحقيق املقاصد 

العامليـة املتعلقـة بالتغذية. ومن املرجح 

أن تتدهـور بقـدر أكر حالة األمن 

الغـذايئ والتغذية للفئات السـكانية 

األضعـف بفعل آثـار جائحة كوفيد - 19 

عـى الصحـة واملجتمع واالقتصاد.

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، والصندوق الدويل 
للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف(، 
وبرنامج األغذية العاملي، و منظمة الصحة العاملية، روما، 2020

ISBN 978-92-5-132905-4
320 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب. ذو غاف ورقي
متوفر كذلك يف صيغة الكتاب االلكروين

متوفر بالصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية.

نظرة إقليمية حول حول األمن الغذائي والتغذية 

يرصـد هذا التقرير السـنوي التقدم 

املحـرز نحو القضاء عـى الجوع وتحقيق 

األمـن الغذايئ وتحسـن التغذية، كمل 

يتمعـن يف التحديـات التي تقف أمام 

تحقيـق هذه األهداف.

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، 
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف(، وبرنامج األغذية العاملي، 

ومنظمة الصحة العاملية، القاهرة، 2021
ISBN 978-92-5-134495-8
64 صفحة، 297 × 210 ملم.

السعر متوفر تحت الطلب. ذو غاف ورقي
متوفر كذلك يف صيغة الكتاب االلكروين
متوفر بالعربية واإلنجليزية والفرنسية.

الشرق األدىن وشمال أفريقيا
تعزيز قدرة النظم الغذائية يف املنطقة على الصمود

 مذكرة 
صحفية

 الصيغة 
الرقمية اجلديدة

 النسخة اجلديدة 
ستصدر عن قريب

 النسخة اجلديدة 
ستصدر عن قريب

https://doi.org/10.4060/ca9692ar
http://www.fao.org/news/story/ar/item/1297878/icode/
http://www.fao.org/3/ca9692ar/online/ca9692ar.html
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التقارير العاملية الرئيسية 

يناقـش تقريـر حالة أسـواق السـلع الزراعية 

لعـام 2020 السياسـات التـي تشـجع عى 

تحقيـق النتائـج املسـتدامة - عـى املسـتويات 

االقتصاديـة واالجتامعيـة والبيئيـة - يف األسـواق 

الزراعيـة والغذائيـة، عـى الصعيديـن العاملي 

واملحـي عى حـد سـواء. ويتمحـور التحليل 

حـول االتجاهـات والتحديـات الكامنـة يف صميم 

املناقشـات العامليـة حـول التجـارة والتنميـة. 

وهـي تشـمل تطور التجارة واألسـواق؛ وبروز 

ساسـل القيمـة العامليـة يف قطاعـي األغذية 

والزراعـة؛ ومدى مشـاركة صغـار املزارعن يف 

البلـدان الناميـة يف ساسـل القيمة واألسـواق؛ 

الرقميـة عـى  للتكنولوجيـا  التحوليـة  والتأثـرات 

األسـواق. وانطاقًـا من هـذه املواضيـع، يناقش 

2020 السياسـات واملؤسسـات  تقريـر عام 

الكفيلـة بتشـجيع النمـو االقتصـادي الشـامل 

وتسـخر طاقات األسـواق أيًضـا للمسـاهمة يف 

2030 وأهـداف التنمية  إعـامل خطة عمـل 

املسـتدامة املنبثقـة عنهـا.

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، روما، 2020

ISBN 978-92-5-133174-3

162 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب. ذو غاف ورقي

متوفر كذلك يف صيغة الكتاب االلكروين

متوفر بالصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية.

 حالة أسواق السلع الزراعية 2020 
األسواق الزراعية والتنمية املستدامة: 

سالسل القيمة العاملية واملزارعون أصحاب 
احليازات الصغرية  واالبتكارات الرقمية

تسـتعرض هـذه السلسـلة التـي تنرش كل سـنتن 

قضايـا السـلع الزراعـة بشـكل موضوعي ويسـهل 

الوصـول إليـه من طـرف صناع السياسـات 

ومراقبن أسـواق السـلع الزراعيـة وأصحاب 

املصلحـة املهتمـن بهـذه القضايـا.

تقرير تفاعلي

 الصيغة 
الرقمية اجلديدة

https://doi.org/10.4060/cb0665ar
http://www.fao.org/home/digital-reports/state-of-agricultural-commodity-markets/ar
http://www.fao.org/3/cb0665ar/online/cb0665ar.html
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دليل مطبوعات منظمة األغذية والزراعة 2021

 حالة األغذية والزراعة 2020 
يات املياه يف الزراعة التغلُّب على حتدٍّ

لزراعة  لـة األغذيـة وا حا تقريـر  يقـّدم 

2020 تقديـرات جديـدة عـن مدى  لعـام 

عـة املروية  لزرا مليـاه يف ا ر نـدرة ا نتشـا ا

لبعليـة، فضـًا  عـة ا لزرا مليـاه يف ا ونقـص ا

عـن عـدد األشـخاص املترضريـن من ذلك. 

لتقريـر إىل وجـود اختافـات كرى  ا ويشـر 

ملحوظـة  نيـة  مكا ينـات  وتبا لبلـدان  ا بـن 

. وتسـتخدم هـذه  نفسـها لبلـدان  ا ضمـن 

لسـبل  د بهـا يف مناقشـة ا األدلّـة لاسرشـا

د  لتـي ميكـن مـن خالهـا للبلـدان أن تحـّد ا

إىل  ا  ًد اسـتنا ملناسـبة  ا لتدخـات  وا لسياسـات  ا

أيًضـا  لنسـبة  وبا  ، قهـا ونطا املشـكلة  طبيعـة 

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، روما، 2020

ISBN 978-92-5-133643-4

210 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب. ذو غاف ورقي

متوفر كذلك يف صيغة الكتاب االلكروين

متوفر بالصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية.

م اإلنتاج  مـل أخـرى مثـل نوع نظـا إىل عوا

لبلـدان  ا يف  لتنميـة  ا ومسـتوى  لزراعـي  ا

املطبـوع،  هـذا  ويقـدم  تية.  لسياسـا ا كلهـا  وهيا

توجيهـات  املعطيـات،  هـذه  إىل  ا  ًد اسـتنا

د األولويـة للسياسـات  للبلـدان عـن سـبل إسـنا

لقيـود  ا لتغلّـب عـى  ا إىل  ميـة  لرا ا لتدخـات  وا

ة  زا عـة، مبـوا لزرا مليـاه يف مجـال ا املتصلـة با

ملياه عـى نحو يتّسـم  لحصـول عـى ا ضـامن ا

واإلنصـاف. مة  واالسـتدا لكفـاءة  با

د  تهـّد ه  مليـا با ملتصلـة  ا ملكثّفـة  ا لقيـود  ا ّن  إ

لتـايل، مثـة  لتغذيـة. وبا لغـذايئ وا األمـن ا

لازمة  ا ءات  اإلجـرا ذ  تخـا ا حاجـة ملّحـة إىل 

ًما  مسـتدا عـة  لزرا ا يف  ه  مليـا ا م  سـتخدا ا لجعـل 

عة  لزرا كـر. ومـع أّن ا ومنصًفـا عـى نحـو أ

املسـتخدمة  عـات  لقطا ا كـر  أ ل  تـزا ملرويـة ال  ا

لعذبـة عـى اإلطـاق، إال أن نـدرة  ه ا للميـا

كـر  أ قـم  تتفا تطـرح مشـكلة  لعذبـة  ا ه  مليـا ا

ملنافسـة عـى  لطلـب وا ا يـد  تزا كـر بسـبب  فأ

لوقـت نفسـه،  لعذبـة. ويف ا ه ا مليـا رد ا مـوا

يف  ا  يـًد متزا تقلّبًـا  لبعليـة  ا عـة  لزرا ا تواجـه 

وسـتؤدي  ملنـاخ.  ا تغـر  بسـبب  ملتسـاقطات  ا

لنزعـات بـن  قـم ا التجاهـات إىل تفا هـذه ا

ة يف  وا ملسـا ا م  نعـدا وا ه،  مليـا ا مسـتخدمي 

إىل  لنسـبة  با ه ال سـيام  مليـا ا لحصـول عـى  ا

ئر  لريـف وسـا ء يف ا لفقـرا رعـن وا ملزا ر ا صغـا

لضعيفـة. ا نية  لسـكا ا لفئـات  ا

لتـي تنـرش سـنويا إىل  لسلسـة ا تهـدف هـذه ا

مـن  واسـعة  لرشيحـة  علميـة  تقييـات  تقديـم 

ل  لصلـة مبجا ا ذلـت  يـا  لقضا ا ء حـول  لقـرا ا

عة. لزرا وا األغذيـة 

 الصيغة 
الرقمية اجلديدة

 النسخة اجلديدة 
ستصدر عن قريب

https://doi.org/10.4060/cb1447ar
http://www.fao.org/3/cb1447ar/online/cb1447ar.html
http://www.fao.org/3/cb1447ar/online/cb1447ar.html#
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التقارير العاملية الرئيسية 

 حالة الغابات يف العامل 2020 
الغابات والتنّوع البيولوجي والسّكان

يُجـري تقريـر حالـة الغابات ىف العامل 

لعـام 2020 تقييـاًم للتقـدم املحرز 

حتـى تاريخه يف سـبيل بلـوغ الغايات 

واألهـداف املتصلـة بالتنـوع البيولوجي 

وينظـر يف فعالية السياسـات 

واإلجـراءات والنهـج املتبعـة من حيث 

النتائـج املحققـة عـى صعيدي الصون 

والتنميـة املسـتدامة عى حد سـواء. 

وتعطـي مجموعـة من دراسـات الحالة 

أمثلـة عى مامرسـات مبتكـرة تجمع 

بـن صون التنـوع البيولوجـي الحرجي 

واسـتخدامه املسـتدام من أجل 

التوصـل إىل حلـول متوازنـة لكل من 

وكوكبنا. السـكان 

تغطـي هذه السلسـة حالـة الغابات 

وتطـور السياسـات واملؤسسـات وقضايا 

رئيسـية أخـرى ذات الصلـة بقطاع 

الحراجـة. وتقـدم معلومـات حديثة 

وموثوقـة وذات أهمية لتسـهيل 

نقاشـات مثمـرة وصنع القرارات.

منظمة األغذية و الزراعة و برنامج األمم املتحدة للبيئة، 
روما، 2020

ISBN 978-92-5-132422-6

209 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب. ذو غاف ورقي

متوفر كذلك يف صيغة الكتاب االلكروين

متوفر بالصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية.

 الصيغة 
الرقمية اجلديدة

مذكرة صحفية

https://doi.org/10.4060/ca8642ar
http://www.fao.org/3/ca8642ar/online/ca8642ar.html
http://www.fao.org/news/story/ar/item/1277005/icode/
http://www.fao.org/3/ca8642ar/online/ca8642ar.html
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حالة  املوارد السمكية وتربية 
 األحياء املائية يف العامل 2020  

استدامة العمل
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، روما، 2020

ISBN 978-92-5-132757-9

223 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب. ذو غاف ورقي

متوفر كذلك يف صيغة الكتاب االلكروين

متوفر بالصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية.

االجتامعية عى طول ساسل القيمة.

وبينـام يصـدر الجزء األول من هـذا التقرير عى 

شـاكلة إصداراته السـابقة، تم تنقيح هيكل سـائر 

املطبوع. ويُسـتهّل الجزء الثاين بقسـم خاص مبناسـبة 

مـرور خمس وعرشين عاًمـا عى صدور املدونة. 

ويركـز أيًضا عـى القضايا التي باتـت تحتل موقع 

الصـدارة، ال سـيام القضايا املرتبطـة بالهدف 14 من 

أهـداف التنمية املسـتدامة ومؤرشاته التـي تقوم فيها 

املنظمـة بـدور الوكالة »الراعيـة«. وباإلضافة إىل ذلك، 

يغطـي الجزء الثـاين مختلف جوانب اسـتدامة مصايد 

األسـامك وتربيـة األحياء املائيـة. ويُناقش هذا الجزء 

طيًفـا واسـًعا من مواضيع تراوح بن نُظـم البيانات 

 الصيغة 
الرقمية اجلديدة

واملعلومـات، وتلوث املحيطات، ورشعيـة املنتجات، 

وحقـوق املسـتخدمن، والتكيُّف مـع تغرُّ املناخ. 

ويُشـّكل الجـزء الثالث حاليًـا الجزء األخر من هذه 

املطبوعـة، وهو يغطـي التوقعات والقضايا الناشـئة، 

مثـل التكنولوجيـات الجديدة والتنـوع البيولوجي 

يف تربيـة األحيـاء املائية. ويبّن القسـم يف ختامه 

الخطـوات املتخـذة صوب بلورة رؤيـة جديدة ملصايد 

األسـامك الطبيعية

سلسـلة حالة املوارد السـمكية واألحيـاء املائية هي 

مصـدر فريـد ملعلومات عامليـة موضوعية، موثوقة 

وحديثـة عـن تطور املوارد السـمكية وتربية األحياء 

املائيـة وذات أهمية لصانعي السياسـات واملسـيريين 

والعلـاء وأولئك املهتمـن بهذا القطاع.

يركز إصدار 2020 من تقرير حالة مصايد األسامك وتربية 

األحياء املائية يف العامل بصفة خاصة عى االستدامة. 

دة. أواًل،  ويُعّر ذلك عن عدد من االعتبارات املحدَّ

يصادف إصدار تقرير حالة مصايد األسامك وتربية األحياء 

املائية يف العامل  لهذه السنة مرور خمسة وعرشين عاًما 

عى صدور مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد )املدونة(. 

وبلوغ عدد من مؤرشات أهداف التنمية املستدامة 

يف عام 2020 املوعد املحدد له. واستضافت املنظمة 

للندوة الدولية حول استدامة مصايد األسامك يف أواخر 

عام 2019، وانتهاء املنظمة يف عام 2020 من وضع 

دة بشأن  اللمسات األخرة عى خطوط توجيهية محدَّ

النمو املستدام لربية األحياء املائية، وبشأن االستدامة 

http://www.fao.org/3/ca9229en/online/ca9229en.html
https://doi.org/10.4060/ca9229ar
http://www.fao.org/3/ca9229ar/online/ca9229ar.html
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عـة،  لزرا خمسـة وسـبعون سـنة تنقـي واسـم منظمـة األغذيـة وا

كـر. طموحهـا وروحهـا قامئـون: كل يشء آخـر تغـر وسـيتغر أ

لحرب.  لتـي تلـت ا دة اإلعـامر ا ليـة إعـا 1945 يف خضـم مثا م  نشـأت عـا

إلنتـاج  دة ا ملتحـدة لزيـا عـة لألمـم ا لزرا ظهـرت منظمـة األغذيـة وا

ملـايض. عى مدى  عـات جـزء من ا ملجا لعـامل وجعـل ا عـي عـر ا لزرا ا

بهـا  مـل  لعا ا ومجموعـة  ملنظمـة  ا توقعـات  كتسـبت  ا الليـة،  ا لعقـود  ا

لنجـاح  ا يقتـي   ،2020 م  عـا وبحلـول  مة جديـدة.  سـتدا وا بيئيـة  دا  بعـا ا

. تيجيا اسـرا تجديـدا  املسـتمر 

 منظمة األغذية والزراعة 
 يف سنتها اخلامسة والسبعني: 

 معا ننمو ونتغذى وحنافظ 
على اإلستدامة

منظمة األغذية و الزراعة، روما، 2020
ISBN 978-92-5-133417-1

80 صفحة، 297 × 210 ملم
السعر متوفر تحت الطلب. ذو غاف ورقي

متوفر بالصينية واإلنجليزية والفرنسية 
والروسية واالسبانية.

 الصيغة 
الرقمية 
اجلديدة

http://www.fao.org/3/cb1182ar/online/cb1182ar.html
https://doi.org/10.4060/cb1182ar
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لتوعيـة  ا إىل   2021 لخـرضوات  وا كـه  للفوا لدوليـة  ا لسـنة  ا تهـدف 

لخـرضوات. وا كـه  لفوا السـتهاك  لصحيـة  وا ئيـة  لغذا ا ئـد  فوا با

تنظيمهـا  سـيتم  لتـي  ا لنشـاطات  ا عـن  نظـرة  لوثيقـة  ا هـذه  تعطـي 

لخـرضوات. وا كـه  للفوا لدوليـة  ا لسـنة  ا خـال 

 الفاكهة واخلضار 
هي أساس منطكم الغذائي:

 السنة الدوليةللفواكه واخلضروات، 2021، 
وثيقة معلومات أساسية

 منظمة األغذية و الزراعة، 
روما، 2021

ISBN 978-92-5-133804-9
82 صفحة، 297 × 210 ملم
 السعر متوفر تحت الطلب. 

ذو غاف ورقي
متوفر بالصينية واإلنجليزية 

والفرنسية والروسية واالسبانية.

الصيغة الرقمية 
اجلديدة

https://doi.org/10.4060/cb2395ar
http://www.fao.org/3/cb1182ar/online/cb1182ar.html
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منظمة األغذية و الزراعة، روما، 2020. 
ISBN 978-92-5-131645-0
328 صفحة، 300 × 290 ملم

السعر متوفر تحت الطلب. ذو غاف ورقي
متوفر بالصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية.

تواجه  لتي  ا لفرص  وا لتحديات  ا مل  لشا ا املطبوع  هذا  يحدد 

حلوال  يقدم  و   2030 م  عا خطة  سياق  يف  عة  لزرا وا األغذية 

كيف  لخصوص،  ا وجه  عى  يبن  وهو  مة.  استدا أكر  مل  لعا

لدعم  األخرة  لسنوات  ا يف  عة  لزرا وا األغذية  منظمة  تعمل 

مة. املستدا لتنمية  ا أهداف  تحقيق  يف  لبلدان  ا

منظمة األغذية 
 والزراعة: 

التحديات والفرص يف ظل 
عامل واحد

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca4305ar
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 البقول : 
بذور مغذية ملستقبل 

مستدام 

 منظمة األغذية و الزراعة، روما، 2016. 
ISBN 978-92-5-609172-7
196 صفحة، 210 × 260 ملم

السعر متوفر تحت الطلب. ذو غاف ورقي
متوفر بالصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية.

طبخ،  كتاب  هو  اآلخر  وجزؤه  دليل،  هو  منه  جزء 

صورة  نية  لبيا ا ملعلومات  با غني  لكتاب  ا هذا  يعطي 

كام   . تحضرها لكيفية  مفصا  ودليا  لبقول  ا عن  مة  عا

وتغر  لصحة  وا لتغذية  ا عى  لبقول  ا ر  آثا يستعرض 

ويوضح  لغذايئ.  ا واألمن  لبيولوجي  ا لتنوع  وا ملناخ  ا

ملنزل.  ا حديقة  يف  لبقول  ا زرع  ميكن  كيف 

4'04''

 البقول 
الفيديو  

https://www.youtube.com/watch?v=PH1O7WzLepQ&ab_channel=FoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNations
https://doi.org/10.4060/i5528a
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عى  "القضاء  هدف  يحقق  أن  ميكن  معاً  العمل  أن  الكتاب  هذا  يظهر 

توثق  الصور  من  فريدة  مجموعة  ويعرض   .2030 عام  بحلول  الجوع" 

الحقول  يف   – طويل  زمن  منذ  متواجدة  األغذية  منظمة  كانت  كيف 

الناس  تساعد   – والرطوبة  الرد  ويف  والغبار  والحر  واملحيطات  والجبال 

قامت   ،1945 عام  ومنذ  واالزدهار.  والتقدم  الحياة  قيد  عى  البقاء  يف 

مكافحة  يف  رائد  بدور   ، املتحدة  لألمم  تابعة  وكالة  أول  وهي  املنظمة، 

أكر  عى  املنظمة  أرشيفات  وتحتوي  العامل.  أنحاء  جميع  يف  الجوع  

االلتزام. من  السبعة  عقودها  تغطي  صورة  مليون  من 

الطريق إىل القضاء 
 على اجلوع 
 2030-1945

منظمة األغذية و الزراعة، روما، 2017
ISBN 978-92-5-609435-3
242 صفحة، 210 × 260 ملم

السعر متوفر تحت الطلب. مجلد
متوفر بالصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية 

والرتغالية واالسبانية.

http://www.fao.org/documents/card/en/c/4827b30b-c12e-4573-9fb9-61e5fa23ef47
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إلعطاء  للقطات  ا من  متثيلية  عينة  عى  الكتاب  هذا  ويحتوي   

األوىل  تها  سنوا منذ  املنظمة  أنشطة  عن  حقيقية  صورة  القراء 

يف  واألسود  باألبيض  القدمية  الصور  استبدال  مع  ليوم،  ا وحتى 

مجاالت  مختلف  الصور  وتعكس  امللونة.   بالصور  الحق  وقت 

لتغذية  وا والحراجة   األسامك  وصايد  }الزراعة  املنظمة  نشاط 

بعض  وكانت  العامل.  أنحاء  جميع  اتشمل  ومتتد  ذلك{.  إىل  وما 

ومشاريع  ملواقف  وتوثيق  تاريخية  سجات  مبثابة  الصور 

وأيضاً  تعليمية،  ألغراض  أخرى  صور  استخدمت  وقد  املنظمة. 

املبتكرة  لتقنيات  ا لرشح  تقدميية   وعروض  افام  من  كأجزاء 

الجيدة  فالصورة  امليدان.  يف  العملية  األنشطة  تنفيذ  وكيفية 

املستويات  ذات  املناطق  يف  سيام  وال  كلمة،  ألف  من  أفضل  هي 

املحلية.  باللغات  مواد  فيها  تتوفر  ال  التي  أو  األمية  من  لعالية  ا

املنظمة  عمل  النص  يصف   ، وتعليقاتها الصور  إىل  وباإلضافة 

بعض  ويشارك  العقود.  عر  تاريخها  يف  لهامة  ا واللحظات 

رؤية  للقراء  ميكن   ، هكذا وأفكارهم.  تجاربهم  املصورون  

متطور.  كامل  سياق  يف  لتقاطها  ا تم  لتي  ا لتفاصيل  ا



الرتبية والشباب
مجموعـــة مـــن العناويـــن لتثقيف وتســـلية الشـــباب وتحفيز حبهم لالســـتطالع وإلهامهم 

لغييـــر العالـــم نحو األفضل.
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الرتبية والشباب

 سلسلة 
التعلم والعمل

1
التنوع البيولوجي

2
تغري املناخ

3
القضاء على اجلوع

4
الغابات

5
احمليط

6
الرتبة

7
املياه

8
التغذية

9
الزراعة

10
احلوكمة

11
الطاقة

12
اجلنسانية

روما، 2013

ISBN 978-92-5-607951-0

24 صفحة، 210 × 148 ملم

20 دوالر أمرييك. ذو غاف ورقي

متوفر باإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.واإليطالية 

والصينية والروسية.

بالقضاء  الخاصة  النحدي  شارة  تساعد 
أسباب  نعلم  عى  الشباب  الجوع  عى 
والسيادة  الغذايئ  األمن  وأهية  الجوع 

اتخاذها  ميكننا  التي  زالخطوات  الغذائية 
الجوع. ملكافحة 

القضاء على اجلوع
شارة التحدي

 شارات 
التحدي

 املواطنون 
العامليون الشباب

التي  والعمل  التعلم  سلسلة  تشجع 
العاملي  التحالف  منظمة  تصدرها 
،الشباب  املتحدة  واألمم  للشباب 

يف  فاعلة  تغير  عوامل  ليصبحوا 
املحلية.  مجتمعاتهم 

تصفح السلسلة بأكملها

http://www.fao.org/publications/card/en/c/27401b16-73c2-4f69-a987-d5fa670b70a3
http://www.fao.org/yunga/resources/challenge-badges/ar/
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تساعد مجموعة الكتب هذه الشباب عىل التعرف عىل عمل 
منظمة األغذية والزراعة وكيف ميكنهم اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

ليصحوا جيل القضاء عىل الجوع.

 كتب
  املنظمة 
لالنشطة

كتاب األنشطة:
أبطال األغذية 

كتاب 
األنشطة:

نباتات صحية 
لكوكب صحي

تم تصميم هذا الكتاب وكتابته وتوضيحه لتقريب 
األطفال والشباب من عامل وقاية النبات. علم التعامل مع 

صحة النبات. عى الرغم من أنه يستهدف فئة عمرية 
تراوح بن 8 و 12 عاًما ، ميكن أن يكون هذا الكتاب 

مفيًدا أيًضا لألطفال األكر سًنا واملعلمن. ميكن اعتباره 
أول دليل بسيط لحامية النبات ، تم تصميمه للسنة 

الدولية لصحة النبات 2020.

من لحظة زراعة الطعام حتى ساعة وصوله إىل مائدتك، 
يشارك أبطال أغذية مختلفون يف كل خطوة عى هذه 

الطريق. يساعد كتاب األنشطة هذا عى اكتشاف الدور 
الهام الذي يلعبه هؤالء األبطال واالبتكارات الرقمية 
واألنظمة الغذائية التي تساعدهم عى األداء بشكل 

أفضل، وما ميكن لكل واحد منا القيام به لتحسن كيفية 
إنتاج طعامنا.

 روما، 2020
ISBN 978-92-5-133158-3

24 صفحة، 297 × 210 ملم
السعر متوفر تحت الطلب. ذو غاف ورقي

متوفر باالذربيجانية الصينية والتشيكية واإلنجليزية واالستونية والهولندية 
والفرنسية واإليطالية والروسية واالسبانية.

 روما، 2020
ISBN 978-92-5-133216-0

24 صفحة، 297 × 210 ملم
السعر متوفر تحت الطلب. ذو غاف ورقي

متوفر بالصينية واإلنجليزية والفرنسية واإليطالية 
والرتغالية والروسية واالسبانية والركية.

2021

https://doi.org/10.4060/ca9845ar
https://doi.org/10.4060/ca9327ar
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 كوفيد - 19

موارد
املنظمة املتعلقة بكوفيد - 19

مل ينحرص أثر حائحة كوفيد - 19 عى حياة الناس وسـبل كسـب عيشـهم والتغذية فحسـب، بل امتدت لتشـمل 

تجارة األغذية وساسـل اإلنتج واألسواق.

وتجـري منظمـة األغذيـة والزراعـة بحوثا وتحليات لتسـاعد صناع السياسـات فهم والتصدي آلثـار جائحة كوفيد 

- 19 عـى األغذيـة والزراعـة عر العامل. ويشـمل ذلك إصدار مواجز سياسـتية بصفـة منتظمة ومطبوعات واسـئلة 

باستمرار.  وأجوبة مسـتحدثة 

مجموعة إجابات عى األسـئلة 

املتكـررة، والتي يتـم تحديثها 

عندما تتوفـر معلومات 

جديدة. وتحليات 

األجوبة على 
األسئلة املتكررة

اقرا املزيد

برنامج منظمة األغذية 
والزراعة لالستجابة 

والتعايف من كوفيد - 19

برنامج منظمة األغذية والزراعة ملواجهة 
جائحة كوفيد- 19 والتعايف من آثارها

 روما، 2020
ISBN 978-92-5-133431-7

4 صفحة، 297 × 210 ملم
متوفر عى األنرنيت

متوفر أيضا بالصينية واالنجليزية والفرنسية والروسية  واالسبانية.

يقدم هذا املنشـور برنامج االسـتجابة والتعايف من جائحة كوفيد - 19 

وتدعو إىل إقامة الرشاكات عى صعيد واسـع مبا يف ذلك الرشكات 

الجديـدة واملتجددة مع أعضـاء املنظمة وحكومات أخرى والقطاع 

الخـاص واملجتمع املدين واألكادميية والتعاونيات. 

http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/ar/
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/ar/
http://www.fao.org/partnerships/resource-partners/covid-19/ar/
https://doi.org/10.4060/cb0439ar
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تصفح اجملموعة 
بأكملها.

 روما، 2020
ISBN 978-92-5-132740-1

7 صفحة، 297 × 210 ملم
متوفر عى األنرنيت

متوفر  بالصينية واالنجليزية والفرنسية 
والروسية  واالسبانية.

كوفيد - 19 واخلطر على 
سالسل اإلمدادات الغذائية:

كيف ميكن االستجابة؟

 روما، 2020
ISBN 978-92-5-132620-6

6 صفحة، 297 × 210 ملم
متوفر عى األنرنيت

متوفر  بالصينية واالنجليزية والفرنسية 
والروسية  واالسبانية.

أسواق املواد الزراعية الغذائية 
والسياسات التجارية يف ظّل 

كوفيد - 19

 روما، 2020
ISBN 978-92-5-132499-8

5 صفحة، 297 × 210 ملم
متوفر عى األنرنيت

متوفر  بالصينية واالنجليزية والفرنسية 
والروسية  واالسبانية.

االستجابة ألثر تفشي 
كوفيد - 19 على سالسل 
القيمة الغذائية من خالل
خدمات لوجستية فّعالة

 روما، 2020
ISBN 978-92-5-132739-5

9 صفحة، 297 × 210 ملم
متوفر عى األنرنيت

متوفر  بالصينية واالنجليزية والفرنسية 
والروسية  واالسبانية.

كوفيد - 19 ووصول صغار
املنتجني إىل األسواق

 روما، 2020
ISBN 978-92-5-132785-2

5 صفحة، 297 × 210 ملم
متوفر عى األنرنيت

متوفر  بالصينية واالنجليزية 
والفرنسية  واالسبانية.

كيف يؤثر كوفيد - 19
على النظم الغذائية 

ملصايد األسماك وتربية
األحياء املائية

تعطي املواجز السياستية للمنظمة تقييامت مقتضبة 
حول آثار الجائحة عىل األغذية والزراعة حني وقوعها 

واإلرشادات املتعلقة بها.

مواجز 
سياساتية

2021

http://www.fao.org/2019-ncov/resources/policy-briefs/en/
https://doi.org/10.4060/ca8388ar
https://doi.org/10.4060/ca8446ar
https://doi.org/10.4060/ca8466ar
https://doi.org/10.4060/ca8657ar
https://doi.org/10.4060/ca8637ar


جماالت العمل
تعتبـــر التقاريـــر الرئيســـية لمنظمـــة األغذيـــة والزراعة أهـــم المطبوعات في مجال 

تخصصهـــا. وتعطـــي فـــي مجملهـــا نظرة عامة عـــن حالة العالم. 



جماالت العمل
الزراعة

اإلنتاج احليواين وصحة احليوان
تغري املناخ

التنمية  االقتصادية واالجتماعية 
مصايد األسماك وتربية األحياء املائية

سالمة األغذية
احلراجة
التغذية

اإلنتاج النبايت والصحة النباتية
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الزراعة

: ل نيبا
نيبال. يف  لزراعة  ا

©FAO

تقـع نظـم أغذية مسـتدامة قادرة 

عـى الصمـود يف قلـب كيفيـة تغذية 

العـامل بينـام يواجه تغـر املناخ 

العامليـة مثل  الصحيـة  واملشـكات 

الجوائـح، وهي كذلـك املوضوع 

الرئيـي للعديـد مـن املطبوعـات التي 

السـليمة  األدوات واملامرسـات  توفر 

السياسـات  السياسـات  إلخبار 

الزراعيـة وإرشـاد املنتجـن الزراعن 

الزراعية. اإليكولوجيـا  حـول 

عيـة  لزرا ا للمامرسـات  ميكـن 

تجديـد  عـى  تسـاعد  أن  مة  ملسـتدا ا

مـن  لتخفيـف  وا لبيئيـة  ا األنظمـة 

تهـدد  لتـي  ا ملسـتقبلية  ا ملخاطـر  ا

لبـرش  لعيـش وصحـة ا سـبل كسـب ا

وتشـمل  لبيئـة.  وا نـات  لحيوا وا

املامرسـات  تتنـاول  لتـي  ا املطبوعـات 

عـة  لزرا ا لهـا  موضوعـا  مة  ملسـتدا ا

لربـة. ا رة  إدا و رد  للمـوا فظـة  لحا ا

سـيكون فهم املـوارد الزراعية وزيادة 

الفعاليـة رضوريـا لتحويل األنظمة 

الغذائية ــ يسـتطلع املنشـور "فرص 

ناشـئة لتطبيـق تكنولوجيـا قواعد 

البيانات التسلسـلية )بلوكشـن( يف 

قطـاع األغذية الزراعيـة" )الصفحة 32( 

مناهـج تسـتند عى البيانـات والتجديد 

والتكنولوجيـا مبـا يف ذلك قواعد 

التسلسـلية والروبوتيك. البيانـات 
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منظمة األغذية والزراعة، روما، 2020
ISBN 978-92-5-132274-1
155 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر، 25 دوالر أمرييك
متوفر باالنجليزية والفرنسية  واالسبانية.

يـويص هـذا املنشـور بتعريـف وتوثيق املوارد الوراثيـة النباتيـة املتواجدة 

يف الزراعـة وتخطيـط اسـتعاملها املحتمـل. كـام تدعم اإلحتفـاظ بها، وتزود 

املزارعـن واملجتمعـات املحليـة باملعلومـات والدعم.

اخلطوط التوجيهية الطوعية حلفظ 
األصناف/األنواع األصلية للمزارعني 

واالستخدام املستدام هلا.

فرص ناشئة لتطبيق تكنولوجيا قواعد 
البيانات التسلسلية )بلوكشني( يف قطاع

األغذية الزراعية

تهاعلن يف السوق وكيف ميكنها أن تكون حافزا 

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

منظمة األغذية و الزراعة و املركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة، 
روما، 2020

42 صفحة، 297 × 210 ملم
متوفر  بالصينية واالنجليزية والفرنسية والروسية  واالسبانية.

منظمة األغذية والزراعة، القاهرة، 2020
34 صفحة، 297 × 210 ملم

إنتاج الطماطم اجملففة بالشمس
دليل إرشادي

إدارة مدارس املزارعني 
احلقلية يف زمن كوفيد - 19

كتيب مرجعي

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2020
ISBN 978-92-5-132930-6

78 صفحة، 297 × 210 ملم
السعر متوفر تحت الطلب، غاف ورقي

متوفر  باالنجليزية والفرنسية  واالسبانية.

2021

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9934ar
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA5409AR
https://doi.org/10.4060/ca9727ar
https://doi.org/10.4060/ca5601ar
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توجيهات منظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي ومنظمة 

األغذية والزراعة بشأن سالسل 
اإلمدادات الزراعية املسؤولة

 دراسة استشرافية لألغذية 
موجز األسواق

منظمة األغذية والزراعة و منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي، باريس، 2021

ISBN 978-92-5-133827-8
89 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب، غاف ورقي.
متوفر  باالنجليزية والفرنسية  والروسية.

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2020
12 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب، غاف ورقي.
متوفر  بالصينية والفرنسية  والروسية واالسبانية.

منظمة األغذية والزراعة، بروت، 2021
46 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب، غاف ورقي.

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2019
ISBN 978-92-5-132194-2

46 صفحة، 297 × 210 ملم
السعر متوفر تحت الطلب، غاف ورقي.

متوفر  بالصينية واالنجليزية والفرنسية  
والرتغاليةوالروسية واالسبانية.

 قّصة فاطمة 
مدارس إدارة األعمال الزراعية

إطار خطة عمل منظمة األغذية 
والزراعة حول الغذاء يف املناطق احلضرية

الزراعة

قّصـة فاطمـة هـي جـزء من مجموعـة املـواد التدريبيّة ملَدراس إدارة األعامل 

الزراعيّـة. يسـتعرض الكتـاب كيفيـة اتخـاذ فاطمـة للقـرارات ذات الصلة بإدارة 

مرشوعهـا الزراعـي بنـاًء عـى املعطيـات التي توفّـرت لديها من التشـخيص إىل 

التخطيـط والتنفيـذ ومـن ثـّم التسـويق والتقييم.
يقـر هـذا املطبوع أن بنـاء أنظمة 

غذائيـة مسـتدامة يتطلـب نهجا 

مرابطـا يشـمل التـآزر بن الريف 

والحرض واإلدمـاج اإلجتامعي 

واإلنصـاف والصمود.

مـن منظـور عاملي، سـتبقى أسـواق السـلع الغذائية يف 2020/2019 مزودة بشـكل 

جيـد ، مـع بقـاء األسـعار الدوليـة دون مسـتوياتها األخرة. ومع ذلك ، فـإن البيئة 

التجاريـة رسيعـة التغـر إىل جانـب تفيش األمـراض الحيوانيـة والنباتيـة الهامة ميكن 

أن تشـكل تحديـات السـتقرار السـوق العاملية.

النسخة الكاملة للتقرير 
باللغة االجنليزية:

هذه التقارير هي وثائق رسمية للهيئة العامة 
ملصايد أسامك البحر األبيض املتوسط

http://www.fao.org/documents/card/en/c/CB2143AR
https://doi.org/10.4060/ca3151ar
http://www.fao.org/publications/card/en/c/I6074AR/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7472ar
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دليل للحد من فاقد األغذية 
ما بعد احلصاد يف سلسلة إنتاج

التفاح يف لبنان 

يقدم هذا الدليل إىل مستخدمي اآلالت الحاصدة خطوات عملية لتقليص نسبة 

الفاقد يف الحبوب خال الحصاد

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2018
ISBN 978-92-5-609892-4

97 صفحة، 148 × 210 ملم
السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي

متوفر بالعربية.

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2019
29 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي
متوفر بالعربية.

الدليل الفين املبسط 
للحصاد اآليل للحبوب

أحاطت اللجنة الفرعية علاًم بتوقعات السوق 

الخاصة بالتجارة الدولية لألسامك واملنتجات 

السمكيّة، وال سيام يف ما يتعلق باملواضيع العاملية 

الراهنة، وبعمل املنظمة مع سائر املنظامت 

الدولية، وباملسائل املتعلقة بالنفاذ إىل األسواق، 

ضمن اإلطار العام للتجارة الدولية بوصفه أداة 

هامة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. 

يأيت هذا األطلس كخطوة جوهرية لتعريف وتوصيف أصناف نخيل البلح والتمور 

يف مرص، وسعياً للنهوض بزراعة وتطوير نخيل البلح والتمور يف إطار االسراتيجية 

القومية نحو التوسع يف األرايض الجديدة.

أطلس خنيل البلح والتمور يف مصر
ATLAS OF DATE PALM IN EGYPT /

منظمة األغذية والزراعة، القاهرة، 2019
ISBN 978-92-5-131599-6
544 صفحة، 310 × 310 ملم

متوفر بالعربية واالنجليزية )مزدوج اللغة(.

هذه التقارير هي وثائق رسمية للهيئة العامة 
ملصايد أسامك البحر األبيض املتوسط

2021

http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA4359AR/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I7705AR
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5205b
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اإلنتاج احليواين 
وصحة احليوان

ر  آلثا مل ا لعـا ا ن عـر  لبلـدا ا جـه  توا

 .19  - كوفيـد  ئحـة  لجا لجسـيمة  ا

عـات  نهـا تؤثـر يف قطا أ حيـث 

لغـذايئ  ا ألمـن  ا يف  تسـهم  رئيسـية 

مبـا  لعيـش  ا لتغذيـة وسـبل كسـب  وا

نـات.  لحيوا ا تربيـة  قطـاع  ذلـك  يف 

فرصـة   19  - كوفيـد  بوتقـة  ومتثـل 

أجل  مـن  لضعـف  با لاعـراف 

ء عـى نحـو أفضل" من  بنـا دة  إعـا "

دة  ملسـتفا ا لـدروس  ا تطبيـق  خـال 

دة  إعا رئ و لطـوا ا أنشـطة  مـن 

ألمـراض  ا ر  نتشـا ا جهـة  ملوا لتأهيـل  ا

لطبيعيـة  ا رث  لكـوا وا نيـة  لحيوا ا

منظمـة  ون  وتتعـا ملـايض.  ا يف 

ملنظمـة  عـة مـع ا لزرا ألغذيـة وا ا

ملنظمـة  وا ن  لحيـوا ا لصحـة  مليـة  لعا ا

نهـج  ترويـج  عـى  للصحـة  مليـة  لعا ا

لصّحـة"  ا ل  مجـا يف  ء  ألدا ا لتوحيـد  "

نيـة  لحيوا ا ألمـراض  ا ظهـور  لتجنـب 

 . )33 لصفحـة  ا رهـا ) آثا لحـد مـن  وا

يف  لفـرص  وا لتحديـات  ا وشـكلت 

محـور  نـات  لحيوا ا تربيـة  قطـاع 

بعة  لسـا لـدورة ا ا لنقـاش خـال  ا

لتـي  وا عـة  لزرا ا للجنـة  لعرشيـن  وا

لفرعيـة  ا للجنـة  ا تنصيـب  رتـأت  ا

وهـو  نيـة،  لحيوا ا لـروة  با ملعنيـة  ا

 . ما زا ها نجـا ا يعـد  مـا 

السودان: جنوب 
ماشيتهم  يقودون  رعاة 

رومباك  الطريق  عى 
السودان. يرول يف جنوب 
©FAO/Albert Gonzalez 

Farran
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خطة العمل العاملية اخلاصة
 بالطاعون البقري:

مرحلة ما بعد االستئصال
ع ُمراقبة ُحى الوادي املُتصدِّ

تعـد خطـة العمـل العامليـة الخاصة بالطاعـون البقـري الخطة التشـغيلية 

الدوليـة التـي تتنـاول األنشـطة املتعلقـة باحتامل عودة ظهـور الطاعون 

البقـري. وتطبـق هـذه الخطـة نهًجا لـدورة إدارة الطـوارئ للتأهب الحتامل 

عـودة ظهـور الطاعـون البقـري والوقاية منه والكشـف عنه واالسـتجابة له 

والتعـايف منـه، كـام تتطـرق للمسـؤولية عـن كل مرحلة مـن مراحل الدورة عى 

املسـتويات الوطنيـة واإلقليمية/القاريـة والدوليـة.

يهـدف هـذ ا الدليل الـذي يعنى 

باملراقبـة الفعالـة لألمـراض إىل الحد 

من اآلثـار اإلقتصاديـة واإلجتامعية 

لتفـيش فروس حمى الـوادي املتصدع 

وتفاديهـا حيثـام أمكن. 

منظمة األغذية و الزراعة واملنظمة العاملية لصحة الحيوان، روما، 2020
ISBN 978-92-5-132132-4

86 صفحة، 297 × 210 ملم
متوفر بالصينية واالنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية.

التحصني ضد مرض احلُمى القالعية
 وُمراقبة ما بعد التحصني

لدليل اإلرشادي

من الرضوري مراقبة وتقييم اللقاح والتحصن. تُقدم هذه 

اإلرشادات نظرة عامة عن الخيارات واملنهجيات املتوفرة 

للتأكد من أن اللقاحات املحتملة توفر استجابة مناعية 

واقية وان برامج التلقيح تحول ذلك إىل مستوى وقاية 

ملناعة املجتمع.

منظمة األغذية و الزراعة، روما، 2020
ISBN 978-92-5-132054-9

80 صفحة، 297 × 210 ملم
السعر متوفر تحت الطلب، غاف ورقي.

متوفر باالنجليزية والفرنسية والروسية.

منظمة األغذية و الزراعة و املنظمة العاملية لصحة 
الحيوان و منظمة الصحة العاملية، روما، 2019

ISBN 978-92-5-131721-1
166 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب، غاف ورقي.
متوفر بالصينية واالنجليزية والفرنسية والروسية  واالسبانية.

تبين نهج متعدد القطاعات
"لتوحيد األداء يف جمال 

الصحة: دليل ثالثي ملواجهة 
األمراض حيوانية املصدر يف البلدان

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2020
ISBN 978-92-5-132210-9

84 صفحة، 297 × 210 ملم
السعر متوفر تحت الطلب، غاف ورقي.

متوفر باالنجليزية والفرنسية .

2021

https://doi.org/10.4060/ca1965ar
https://doi.org/10.4060/i8475ar
http://www.fao.org/documents/card/en/c/i5975ar
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca2942ar
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: أوغندا
مجموعة  من  د  فرا أ
ة  للرعا موجونغ  را كا

لطهي  ن  يجتمعو
جبل  قرب  وجبة  وتناول 

. أوغندا موروتو، 
©FAO/Luis Tato

تغري املناخ

تتأثـر الزراعة والحراجة واسـتخدام 

األرايض بتغـر بشـكل متزايـد بتغر 

املنـاخ. ومن الـرضوري اليوم أكر 

مـن أي وقـت مىض أن نغـر أنظمتنا 

الزراعيـة والغذائيـة والقضاء عى 

الجـوع وتحسـن التغذيـة يف عامل ما 

بعـد جائحـة كوفيد - 19. 

وتهدد حـاالت الجفـاف والفياضانات 

واألعاصـر والحرائق املتكـررة والقوية، 

قطاعـات الزراعة وصحة الغنسـان 

واألمن الغذايئ وسـبل كسـب العيش 

لذلك. كنتيجـة 

وتشـكل هـذه القطاعـات جزءا كبرا 

مـن معظلـة املنـاخ وحلولهـا بصفتها 

مسـؤولة عن سـبل كسـب العيش. فهي 

تشـكل ربع غـازات اإلحتباس الحراري، 

ويف نفـس الوقـت توفر ثلـث الحلول 

املمكنـة للتصـدي لتغـر املناخ.

وتدعـم املنظمة الـدول للتصدي 

والتأقلـم مـع آثار تغـر املناخ يف نفس 

الوقـت، وجعل سـبل كسـب العيش يف 

املناطـق الريفيـة أكر صمـودا. وتعمل 

املنظمـة لتقـوي قـدرات البلدان النجاز 

املسـاهامت املحددة وطنيـا املندرجة 

ضمـن إتفاق باريـس وبالتاميش 

مع أهـداف التنمية املسـتدامة، 

خاصـة رقـم 13 منها املتعلـق باتخاذ 

إجـراءات عاجلـة للتصـدي لتغّر املناخ 

وآثـاره. ولتقويـة هـذه الجهود وتوفر 

اإلرشـادات للحكومـات وباقي أصحاب 

املصلحـة، نـرشت املنظمـة كاّم كبرا 

مـن املطبوعات والدالئل اإلرشـادية 

تركـز عـى مواضيع تراوح بـن الحلول 

القامئـة عـى الطبيعـة إىل الزراعة 

مناخياً. الذكيـة 
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منظمة األغذية والزراعة، روما، 2019
40 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي
متوفر بالعربية والصينية واالنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية.

إطعام البشر وحاية الكوكب

منظمة األغذية والزراعة وعمل 
كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة

تعزيز كورونيفيا

يتكون اإلطار من سبع مجموعات مبا يف ذلك سياسة التجارة وتسهيل 

التجارة والبنى التحتية ذات الصلة بالتجارة. ويبن كذلك التحديات 

الكرى التي تواجهها التجارة من أجل األمن الغذايئ بن الدول 

األفريقية، مثل التكلفة العالية للشحن والحواجز الجمركية.

دليل الزراعة
موجز الطبعة الثانية

يقدم هذا املنشور نظرة عامة عى الهيكل العام التفاقية األمم 

املتحدة اإلطاريةبشأن تغر املناخ وهيئاتها وأجهزتها املختلفة 

وكذلك تطور البند الخاص بالزراعة يف املفاوضات الدولية

حالة عمل كورونيفيا 
املشرتك بشأن الزراعة

تعزيز كورونيفيا

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2020
ISBN 978-92-5-130668-0

50 صفحة، 250 × 176 ملم
السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي

متوفر  بالعربية واالنجليزية والفرنسية واالسبانية.

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2020
ISBN 978-92-5-130668-0

12 صفحة، 200 × 200 ملم
متوفر عى االنرنيت فقط

متوفر  بالعربية واالنجليزية والفرنسية واالسبانية.

تعـد كيفيـة إطعام العـامل دون تدهور موارد األرايض واملياه 

وتـآكل التنـوع البيولوجـي واملسـاهمة يف تغر املناخ من 

بـن أعظـم تحديات عرصنـا. تعمل منظمـة األغذية والزراعة 

مـع مرفـق البيئـة العاملية )GEF( لدعـم البلدان األعضاء يف 

معالجـة العاقـة الحرجة بن الزراعـة والبيئة.
منظمة األغذية والزراعة، روما، 2018

ISBN 978-92-5-130668-0
50 صفحة، 297 × 210 ملم

متوفر بالعربية واالنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية.

2021

http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA0130AR
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7023ar
http://www.fao.org/publications/card/en/c/I7994AR 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca6910ar
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يئ  لغـذا ا ألمـن  ا تحقيـق  يقتـي 

ملجتمعـات  ا متكـن  للجميـع 

إىل  لوصـول  ا مـن  لضعيفـة  ا

ديـة مامئـة وحاميـة  قتصا فـرص إ

ألغذيـة  ا منظمـة  توفـر  إجتامعيـة. 

وتحليـات  بحوثـا  عـة  لزرا وا

مبنيـة  رات  قـرا إىل  للوصـول 

عدة  ومسـا معرفيـة  عـدة  قا عـى 

ألمـن  ا تعميـم  عـى  لحكومـات  ا

 . عيـة لزرا ا سـات  لسيا ا يف  لغـذايئ  ا

لحاميـة  ا نظـم  ملنظمـة  ا ويـرز عمـل 

 )34-35 لصفحـة  ا ( اإلجتامعيـة 

لريـف  لعمـل يف ا ع فـرص ا لتـي تنـّو ا

ملناطـق  ن ا وتحسـن وصـول سـكا

وتقليـص  ألرضيـة  ا رد  للمـوا لريفيـة  ا

 . واإلجتامعيـة نية  لجنسـا ا رق  لفـوا ا

 ، مـة ها منطقـة  لهجـرة  ا وتعـد 

يف  ويـن  لعنا ا بعـض  تنظـر  حيـث 

يف   )34 لصفحـة  ا ( لقسـم  ا هـذا 

ر  آلثا ا وتقيـم  لهجـرة  ا فـع  دوا

ذلك  ويشـمل  ئـل.  بدا وتقـرح 

توفـر مناصـب شـغل مامئـة يف 

عـى  لركيـز  با لريفيـة  ا ملناطـق  ا

تعـد  لتـي  وا  )35 لصفحـة  ا ( لشـباب  ا

ويعـد  بشـكل خـاص.  فئـة ضعيفـة 

ألزمـات  وا للصدمـات  لتحضـر  ا

عنـد  برسعـة  لهـا  بة  إلسـتجا وا

مـرا حاسـام هـو اآلخر  وقوعهـا ا

لضعيفـة. ا ملجتمعـات  ا لحاميـة 

: نا غا
مج  برنا من  مستفيدة 

كسب  سبل  تقوية 
لفقر  ا ملواجهة  لعيش  ا
. متجرها عتبة  يف  تقف 

©FAO/Ivan Grifi

التنمية  االقتصادية 
واالجتماعية 
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الغـرض من إطار منظمـة األغذية والزراعة الخاص بالهجرة هو 

توجيه املنظمة خال قيامها بعملها بشـأن الهجرة عى املسـتوى 

العاملـي واإلقليمي والقطـري. اإلطار يعرض تعريف ورؤية ومهمة 

املنظمة للهجرة ويوضح األسـاس املنطقي ملشـاركتها يف الهجرة. 

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2020
ISBN 978-92-5-132313-7
130 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي
متوفر  باالنجليزية والفرنسية  واالسبانية.

إطار منظمة األغذية والزراعة اخلاص باهلجرة
اهلجرة  كاختيار وفرصة للتنمية الريفية

تقرير خاص: ملخص صادر
عن بعثة منظمة األغذية 

والزراعة املعنية بتقييم تأثري
األزمة املالية يف القطاع 

الزراعي باجلمهورية اللبنانية

بنـاء عـى هذا التقرير، يتضح أن قطاع الزراعة يف لبنان يتّسـم 

بتكلفـة انتاج عالية وعائدات ضعيفة نسـبيا. وعليه فانه من 

الرضوري خلق بيئة تيسـر اإلقتصاد الكي لرويج التجارة 

الزراعية. باملنتجدات 

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2020
14 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي

يسعى هذا املوجز السياسايت إىل تقييم اآلثار املحتملة الناجمة عن 

مرض فروس كورونا املستجد )كوفيد19-( وما يرتبط به من إغاق 

وتباعد اجتامعي للزراعة واألمن الغذايئ يف املنطقة وتقديم اقراحات 

بتدابر لتخفيف وطأة هذه اآلثار عى األمن الغذايئ والتغذية مع 

توجيه اهتامم خاص للرشائح األكر ُعرضة للتأثر يف املجتمعات. 

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2020
ISBN 978-92-5-132570-4

32 صفحة، 297 × 210 ملم
متوفر  باالنجليزية والفرنسية  .

كوفيد - 19 وآثاره على األمن
الغذائي يف منطقة الشرق 

 األدىن وشمال أفريقيا: 
كيف تكون االستجابة؟

يهـدف هذا الكتيّب إىل عـرض أبرز ما مييّز النظام القانوين 

التعـاوين اللبناين. كام يوفر دليا لتأسـيس وإدارة الجمعيات 

التعاونية كمصدر لاسـتثامر يف اإلقتصاد الوطني. 

املدخل إىل اجلمعيات
التعاونية يف لبنان

منظمة األغذية والزراعة، بروت، 2020
ISBN 978-92-5-133112-5

56 صفحة، 297 × 210 ملم
السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي.

2021

https://doi.org/10.4060/ca3984ar
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CB1576AR
https://doi.org/10.4060/ca8778ar
https://doi.org/10.4060/cb0214ar
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 قياس حقوق األفراد يف األراضي: 
نهج متكامل جلمع البيانات عن مؤشري أهداف 

التنمية املستدامة 1-4-2 و 5 - أ - 1

منظمة األغذية، روما، 2020
72 صفحة، 297 × 210 ملم

متوفر  باالنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية.

نظرا لتشـابك متطلبات جمع البيانات عن مؤرشي أهداف التنمية املسـتدامة 

1-4-2 و 5 - أ - 1، تقرح هذه الوثيقة تطبيق منوذج اسـتبيان منسـق لتحسـن 

الفعاليـة. كـام توفر الوثيقة معلومات عن املتطلبات واالسـتجابات القطرية.

اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة إلشراك القطاع 
اخلاص للفرتة 2021-2025

تسـتهدف هـذه االسـراتيجية خصوصاً مختلـف الجهـات الفاعلة يف القطاع 

الخـاص انطاقـاً مـن الرشكات الوطنيـة واملتعددة الجنسـيات الكرى ووصوالً 

إىل املؤسسـات املاليـة واملنظـامت الصناعيـة والتجارية واالتحـادات التي متثل 

مصالـح القطـاع الخاص )MSMEs(. كـام توفر معلومات عـن مبادئ االنخراط 

وطرق جديـدة لتقييـم نتائج التعاون.

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2021
28 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي
متوفر بالصينية االنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية.

يدعـم إطار املنظمة هذا إدراج تدابر 

بشـأن إنهاء عاملة األطفال يف الزراعة يف 

برامـج ومبادرات املنظمة عى الصعيد 

العاملي والجهوي والوطني. 

أداة تدريـب عمليـة للمكاتب الامركزية للحصول عى معرفة مؤسسـية للوضع 

املحي يف النسـق الشهة وأثناء النزاعات.

إطار عمل منظمة الفاو بشأن إنهاء 
عمالة األطفال يف الزراعة

ورشة تشخيص الربنامج تصميم التدخالت املراعية 
للنزاعات - نُهج العمل يف السياقات اهلشة والسياقات 

املتأثرة بالنزاعات: دليل التيس  

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2021
152 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر، 58 دوالر أمرييك.
 متوفر بالصينية االنجليزية والفرنسية 

والروسية واالسبانية.

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2020
44 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي.
متوفر باالنجليزية والفرنسية.

سيصدر عن قريب

التنمية  االقتصادية 
واالجتماعية 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA4885AR
https://doi.org/10.4060/cb3352ar
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA5784AR
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منظمة األغذية والزراعة، روما، 2020
ISBN 978-92-5-133311-2

98 صفحة، 297 × 210 ملم
السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي

متوفر  بالصينية واالنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية.

املوارد الشراكات - التأثريات 2020

احلوكمة السؤولية للحيازة
والقانون.

دليل فين لرجال القانون وغريهم 
من مقدمي اخلدمات القانونية

يساهم هذا الدليل الفني يف تعزيز سيادة القانون بصفتها أحد 

مبادئ الحوكمة املسؤولة، وأحد املبادئ الرئيسية التي تقوم عليها 

حقوق اإلنسان

يتكون اإلطار من سبع مجموعات مبا يف ذلك سياسة التجارة وتسهيل 

التجارة والبنى التحتية ذات الصلة بالتجارة. ويبن كذلك التحديات 

الكرى التي تواجهها التجارة من أجل األمن الغذايئ بن الدول 

األفريقية، مثل التكلفة العالية للشحن والحواجز الجمركية.

إطار  تعزيز التجارة البينية 
األفريقية يف السلع واخلدمات

الزراعية

تقدم ورقة العمل هذه عرضاً عاماً للتطور التاريخي والحالة 

التنفيذية الحالية ملفاهيم وأدوات تقييم وتخطيط استعامالت 

األرايض من أجل إدارة املوارد واملصطحات األرضيه ، وتقرح 

توصيات بشأن اإلجراءات املستقبلية. 

ختطيط استعماالت املوارد
األرضية من أجل اإلدارة 

املستدامة لألراضي  
اإلحتياجات احلالية والطارئة يف

ختطيط استعماالت املوارد األرضية 
حنو األمن الغذائي وسبل احلياة 

املستدامة واإلدارة املتكاملة لألراضي 
واستعادة انتاجية املوارد

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2019
ISBN 978-92-5-131193-6

55 صفحة، 297 × 210 ملم
السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي.

متوفر  بالعربية واالنجليزية والفرنسية والروسية.

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2018
ISBN 978-92-5-609132-1
132 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي.
متوفر  بالعربية واالنجليزية والفرنسية واالسبانية.

كيف عملت بالتعاون مع العديد من أصحاب املصلحة يف عام 

2019. كام يسلّط الضوء عى الطرق التي تتكيّف بها املنظمة مع 

التغرات يف مشهد املساعدات اإلمنائية، عى وجه التحديد من 

خال االستفادة من أنواع مختلفة من التمويل والبحث عن رشاكات 

مبتكرة. ويلقي التقرير نظرة فاحصة عى التحديات واالسراتيجيات 

التي وّجهت أنشطة املنظمة عى املستوين اإلقليمي والعاملي.

منظمة األغذية والزراعة، اديس ابابا، 2021
ISBN 978-92-5-134037-0

80 صفحة، 297 × 210 ملم
متوفر  بالعربية واالنجليزية والفرنسية والرتغالية.

2021

https://doi.org/10.4060/ca9351ar
http://www.fao.org/documents/card/en/c/5d2e6b28-b952-4bfa-80ba-4b7ada79ca4e
https://doi.org/10.4060/cb3172ar
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I5937AR
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تتطلـع خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام 

2030 إىل مشـاركة مصايد األسـامك 

وتربيـة األحيـاء املائيـة يف تحقيق 

األمـن الغـذايئ والتغذيـة من خال 

إدارة أفضـل للمـوارد الطبيعيـة يف 

2020، أثرت  القطـاع. لكـن يف عام 

19- عى أغلـب البلدان  جائحـة كوفيـد

يف العـامل، حيـث كان األثـر كبرا 

عـى اإلقتصـاد العاملي وقطـاع أنتاج 

وتوزيـع املنتوجـات الغذائيـة مبا يف 

ذلـك مصايد األسـامك وتربيـة األحياء 

املائيـة. يف هذا السـياق، سـتكون 

منظمـة األغذيـة والزراعـة طرفا يف 

املؤمتـر العاملـي املعنـي بربيـة األحياء 

 ،2021 املائيـة يف سـبتمر/أيلول 

والـذي سيسـهم يف مراجعـة الوضع 

القائـم والتوجهـات والقضايـا الناشـئة 

يف تطويـر تربيـة األحيـاء املائية. 

لاحتفـال بالـدور الـذي يلعبـه مصايد 

األسـامك الصغرة ومريب األسـامك 

والعـامل يف قطاع صيد األسـامك يف 

تحقيـق األمـن الغـذايئ والتغذية، 

سـيتم تدشـن السـنة الدوليـة ملصايد 

املائية  األحيـاء  األسـامك وتربية 

الحرفيـة يف تهايـة العـام الجاري. 

وسـينعقد اجتـامع اللجنـة الفرعيـة 

للجنـة مصايـد األسـامك املعنية 

بالتجـارة وتربيـة األحيـاء املائية 

2021. سـتواصل املنظمة  نهايـة عـام 

دعمهـا لهـذه األنشـطة من خال 

عـدد مـن املمشـورات التقنية ذات 

صلـة مبواضيـع مثل مصايد األسـامك 

37-36( وسلسـلة  الصغـرة )الصفحـة 

القيـم من بـن املواضيـع العديدة.

: ر مينما
يني  بحرةإ يف  صياد 

. ر مبينام
©FAO/Paulina Prasuła

مصايد األسماك 
وتربية األحياء املائية
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تقرير الدورة السابعة عشرة للجنة الفرعية
اخملتصة بتجارة األسماك التابعة للجنة 

 مصايد األسماك. 
فيغو ، إسبانيا ، 25-29 نوفمرب/تشرين الثاين 2019

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2020
ISBN 978-92-5-132308-3

65 صفحة، 297 × 210 ملم
السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي

متوفر بالصينية واالنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية.

أحاطت اللجنة الفرعية علاًم بتوقعات السوق الخاصة 

بالتجارة الدولية لألسامك واملنتجات السمكيّة، وال سيام يف ما 

يتعلق باملواضيع العاملية الراهنة، وبعمل املنظمة مع سائر 

املنظامت الدولية، وباملسائل املتعلقة بالنفاذ إىل األسواق، 

ضمن اإلطار العام للتجارة الدولية بوصفه أداة هامة لتحقيق 

أهداف التنمية املستدامة. 

ناقش اإلجتامع قضايا األمن الغذايئ والتخفيف من حدة الفقر 

واالبتكارات يف مجال تربية األحياء املائية املوارد الوراثية املائية 

وأهمية الوقاية والحد من أخطار أمراض الحيوانات املائية.

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2020
ISBN 978-92-5-132177-5

44 صفحة، 297 × 210 ملم
السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي

متوفر بالصينية والروسية ونسخة ثاثية اللغات.

جلنة مصايد األسماك يف منظمة
 األغذية والزراعة. 

تقرير الدورة العاشرة للجنة الفرعية اخملتصة 
برتبية األحياء املائية. تروندهامي، النرويج

تناول االجتامع التتحديات التي يتضمنها اإلتفاق مبا يف ذلك 

وضع التدابر التي تتخذها دولة امليناء واالوسائل األخرى 

ملكافحة الصيد غر القانوين دون إباغ ودون تنظيم وأهمية 

عدم تكرار العمل. ووافق املشاركون عى رضورة دخول اإلتفاق 

حيز التنفيذ يف يونيو/حزيران 2020.

تقرير االجتماع الثاين لألطراف يف 
االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها 

غري  الصيد ملنع امليناء دولة
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم 

 وردعه والقضاء عليه 
سنتياغو، شيلي، 3-6 يونيو/حزيران 2019

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2020
ISBN 978-92-5-132570-4

32 صفحة، 297 × 210 ملم
متوفر  باالنجليزية والفرنسية  .

 سلسلة 
التقارير

هذه التقارير هي وثائق رسمية للهيئة العامة 
ملصايد أسامك البحر األبيض املتوسط

2021

https://doi.org/10.4060/ca8665ar
https://doi.org/10.4060/ca7417ar
https://doi.org/10.4060/ca5757ar
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تقريرالدورة الثانية واألربعني 
للهيئةالعامةملصايدأسماك 

البحراألبيضاملتوسط
22-26 أكتوبر/تشرين األول 2018، املقر 
الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة، روما، بإيطاليا

يعرض هذا التقرير التوصات امللزمة التي تم تبنيها يف مختلف املجاالت 

مبا يف ذلك خطة تسير األنقليس األورويب ومصايد األربيان األحمر يف 

املياه العميقة يف رشق البحر األبيض املتوسط والبحر األيوين.

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2021
ISBN 978-92-5-133800-1
236 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي
متوفر باالنجليزية والفرنسية.

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2019
ISBN 978-92-5-131888-1
155 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي
متوفر باالنجليزية والفرنسية.

تقرير الدورة الثالثة واألربعني 
أسماك  ملصايد العامة للهيئة

املتوسط  األبيض البحر
أثينا، اليونان، 8-4 نوفمرب/تشرين الثاين 2019

إعتمدت الندوة مثاين توصيات ُملزمة تتناول املسائل التالية: استخدام 

األدوات الراسية لتجميع السمك يف مصايد سمك اللمبوكة الشائع يف 

البحر األبيض املتوسط ووضع قامئة بالسفن التي يفرض أنها مارست 

الصيد غر القانوين دون اباغ ودون تنظيم.

تقرير  االجتماع الثاين جملموعة 
العملالفنيةاملفتوحةالعضوية 
املعنيةبتبادلاملعلوماتالتابعة 

لالتفاق بشأن التدابري اليت 
تتخذها دولة امليناء

ناقش اإلجتامع تطبيقات النظام العاملي لتبادل املعلومات ورضورة 

عمل األطراف عى إدخال املعلومات التي بحوزتهم يف النظام. كام 

راجع مسودة مساءلة لتقييم فعالية االتفاق بشأن التدابر التي 

تتخذها دولة امليناء.

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2020
ISBN 978-92-5-133571-0

55 صفحة، 297 × 210 ملم
السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي

متوفر بالعربية والصينية واالنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية.

مصايد األسماك 
وتربية األحياء املائية

تقرير  االجتماع اخلامس جملموعة 
العملالفنيةواالستشاريةغري 

الرسميةمفتوحةالعضويةاملعنية 
بالسجلالعاملي - سول،مجهورية 

كوريا، 14-13 مايو/أيار 2019.

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2020
ISBN 978-92-5-132870-5

27 صفحة، 297 × 210 ملم
السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي

متوفر بالصينية واالنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية.

يغطي التقرير التقدم املحرز والوضع الحايل لقضايا مجموعات العمل 

واملعاير الدولية وآليات تبادل البيانات والدور الذي تلعبه الهيئات 

الجهوية للمصايد األسامك ودعم تنفيذ التدابر التي تتخذها دولة امليناء

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca4047ar
https://doi.org/10.4060/ca8379ar
https://doi.org/10.4060/cb1544ar
https://doi.org/10.4060/ca6916ar
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منظمة األغذية والزراعة، روما، 2020
ISBN 978-92-5-132148-5

90 صفحة، 297 × 210 ملم
السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي

متوفر بالعربية والروسية ونسخة ثاثية اللغات )أنجليزي، فرني، اسباين(.

خطوط التوجيهية الطوعية 
بشأنوسممعّداتالصيد

تسهم هذه الخطوط التوجيهية يف استدامة مصائد األسامك وتحسن حالة البيئة البحرية، 

عاوة عى تعزيز السامة يف البحر من خال مكافحة استخدام معّدات الصيد املروكة أو 

املفقودة أو املهملة والحّد منه والقضاء عليه، كام ميكن االستعانة بها كأداة للوقوف عى 

أنشطة الصيد غر املرشوع وغر املُبلّغ عنه وغر املُنظَّم.

اخلطوط التوجيهية الطوعية 
املصيد توثيق خلطط

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2018
ISBN 978-92-5-133519-2

20 صفحة، 297 × 210 ملم
السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي

متوفر بالصينية واالنجليزية والفرنسية 
والروسية واالسبانية.

تعرب هذه الوثيقة إسهاماً مبارشاً ملجموعة 

من االجتامعات، مبا يف ذلك مشاورة الخراء 

واللجنة الفرعية املختصة بتجارة األسامك 

واملشاورة التقنية ولجنة مصايد األسامك. 

وهي وثيقة السياسات األوىل التي تتضمن 

معلومات شاملة عن خطط توثيق املصيد.

يهدف هذا الدليل حول السامة يف البحر لصغار الصيادين إىل املساهمة يف نرش ثقافة الوعي 
بالسامة بن الصيادين، وتقليل عدد الحوادث وزيادة فرص النجاة يف حالة وقوع الحوادث.

السالمة يف البحر
لصغار الصيادين

منظمة األغذية، روما، 2021
ISBN 8-134383-5-92-978
108 صفحة، 240 × 180 ملم

السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي
متوفر بالعربية والبنغالية والصينية واالنجليزية والفرنسية و املالياالمية والرتغالية والروسية والسنهالية 

واالسبانية والتاميلية والتيلوغية والركية.

2021

https://doi.org/10.4060/ca3546ar
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I8076AR
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5772ar
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تعمـل منظمـة األغذيـة والزراعة 

مـع البلدان عـر العامل لتحسـن 

األنظمـة الغذائيـة وضـامن وصول كل 

فـرد لغذاء آمـن ومغذي. سـتحتفل 

منظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمة 

العاملي  باليـوم  العامليـة  الصحـة 

7 جوان/ لسـامة األغذيـة الثالـث يوم 

2021. وتتـوىل املنظمة  حزيـران 

مسـؤولية هيئـة الدسـتور الغذايئ 

بالرشاكـة مـع منظمـة الصحـة العاملية. 

ومتثـل الهيئـة مجموعـة مـن املعاير 

املعتمـدة دوليـا لحامية  الغذائيـة 

صحـة املسـتهلك وتضمن مامرسـات 

عدلـة يف التجـارة باملنتوجـات 

الغذائيـة. للوصـول إىل غـذاء آمن، 

يجـب أن تنفيـذ املعايـر. من أجل 

ذلـك، طـورت املنظمة دالئل ارشـادية 

املراقبة  للتعامـل مـع  وتدريبيـة 

الرسـمية لألغذيـة وتطبيـق املعايـر، 

والتـي توفـر للمراقبـن والقطاع 

الخاص االرشـادات الازمـة لضامن 

وصـول املسـتهلك لغـذاء آمن وذي 

 .)38 )الصفحة  جـودة 

بنغالديش:
األرز  من  عينة  يتقىص  زبون 

يف  لجملة  با للبيع  محل  يف 
شيتاغونغ. ر،  زا شوقبا

©FAO/Kazi Riasat

سالمة األغذية
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توفـر هـذه السلسـلة املعرفة العلمية املتطورة وتعزز أفضل املامرسـات ملسـاعدة أصحـاب املصلحة والسـلطات املعنية 
بساسـل القيمـة الزراعيـة الغذائيـة عى تقييم وإدارة مخاطر سـامة األغذية.

أداة تقييم نظام الرقابة
 على األغذية 

املقدمة ودليل املصطلحات

دليل الرقابة على 
األغذية املستوردة على 

أساس اخملاطر

أداة تقييم نظام الرقابة 
على األغذية - القسم د:

األساس العلمي/ املعريف والتحسني 
املستمر

أداة تقييم نظام الرقابة
على األغذية - القسم 
ج: التفاعالت مع أصحاب 

املصلحة

أداة تقييم نظام الرقابة 
على األغذية - القسم ب:

وظائف الرقابة

أداة تقييم نظام الرقابة 
على األغذية - القسم أ:

املدخالت واملوارد

تهدف هذه األداة أساسا إىل اقراح قواعد متسقة وموضوعية 
ومتوافقة لتحليل أداء نظام الرقابة عى األغذية الوطني حيث 

تقدم فرصة للوصول إىل تفهم بن السلطات املعنية. 

يناقش الدليل املنهجيات املختلفة إلدارة املخاطر املتعلقة باألغذية املستوردة 
ويقدم أمثلة ملموسة عن كيفية تنفيذ الخطوط التوجيهية لهيئة الدستور 

الغذايئ عى الصعيد الوطني استنادا إىل تعريفات متفق عليها دوليا.

منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العاملية، روما، 2020

ISBN 978-92-5-132572-8

42 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي

متوفر باالنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية.

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2021

ISBN 978-92-5-133519-2

170 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي

متوفر بالصينية واالنجليزية والفرنسية واالسبانية.

منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة 
الصحة العاملية، روما، 2020

ISBN 978-92-5-132523-0
60 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب، ذو 
غاف ورقي

والفرنسية  باالنجليزية  متوفر 
واالسبانية. والروسية 

منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة 
الصحة العاملية، روما، 2020

ISBN 978-92-5-132574-2
52 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب، ذو 
غاف ورقي

والفرنسية  باالنجليزية  متوفر 
واالسبانية. والروسية 

منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة 
الصحة العاملية، روما، 2020

ISBN 978-92-5-132377-9
96 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب، ذو 
غاف ورقي

والفرنسية  باالنجليزية  متوفر 
واالسبانية. والروسية 

منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة 
الصحة العاملية، روما، 2020

ISBN 978-92-5-132573-5
102 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب، ذو 
غاف ورقي

والفرنسية  باالنجليزية  متوفر 
واالسبانية. والروسية 

سلسلة
سالمة األغذية وجودتها

2021

https://doi.org/10.4060/ca5334ar
https://doi.org/10.4060/ca5404ar
https://doi.org/10.4060/ca5348ar
https://doi.org/10.4060/ca5346ar
https://doi.org/10.4060/ca5336ar
https://doi.org/10.4060/i5381ar
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التنمية  الحراجـة خطـة  تتصـدر 

املسـتدامة لعـام 2030 كبالوعـات 

كربـون رئيسـية وموفـر ألنظمـة حيوية 

حاسـمة وفوائـد وخدمـات إجتامعية 

واقتصاديـة. ويرتبـط تدهورهـا وتدمر 

املوائـل جزئيا بنشـأة األمـراض املعدية 

عـى الصعيـد العاملي، والـذي يجل 

تحقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة 

ذات الصلـة بالحراجـة أمرا حاسـام 

أكـر من أي وقت مـىض، باإلضافة 

للغابات  العامليـة  األهـداف  إىل 

السـت لألمـم املتحدة. نـرشة منظمة 

األغذيـة والزراعـة مطبوعن رئيسـين 

2020 وهام حالـة الغابات يف  عـام 

12( والتقييـم  2020 )الصفحـة  العـامل 

.2020 الحرجة  للمـوارد  العاملـي 

: أوغندا
اليكاليبتوس والصنوبر  غرس 
يف ظل الرنامج نظام منحة 

إنتاج الجذوع املشورة.
©FAO/Katarzyna 

Pankowska

احلراجة



منظمة األغذية والزراعة، روما، 2020
ISBN 978-92-5-132840-8

90 صفحة، 297 × 210 ملم
السعر، 38دوالر أمرييك.

باالنجليزية والفرنسية واالسبانية. متوفر 

يدعـم هذا الدليل برنامج السـور األخرض من خال مسـاعدة 

أصحـاب املصلحـة يف مكافحـة التصحر باسـتخدام العمليات 

الفيزيائيـة الحيويـة والتقييامت االقتصاديـة واالجتامعية.

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2021
ISBN 978-92-5-134156-8

84 صفحة، 297 × 210 ملم
السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي.

بالصينية واالنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية. متوفر 

التقييم العاملي حلالة املوارد احلرجية 2020  
التقرير الرئيسي 

منذ التقييم األول يف عام 1948، تطور التقرير ليصبح تقيام 

شاما للموارد الحرجية وحالتها وتسيرها واستعاملها. 

فالتقرير يغطي كل العنارص املوضوعية لتسير الغابات 

بطريقة مستدامة. واحد من النتائج الرئيسية لهذه النسخة 

هو استمرار إزالة الغابات، وبالرغم من ذلك فانها تناقصت 

يف السنوات الخمس املاضية.  

أنشطة استعادة الغابات قيد 
 التنفيذ ملكافحة التصحر 

دليل أعمال استعادة الغابات على نطاق 
واسع دعماً ملرونة اجملتمعات الريفية ضمن 

برنامج السور األخضر العظيم

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2017
ISBN 978-92-5-609619-7

76 صفحة، 297 × 210 ملم
السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي

بالصينية واالنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية. متوفر 

اخلطوط التوجيهية 
الطوعية لرصد الغابات 

على املستوى الوطين

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2021
ISBN 978-92-5-134118-6
436 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي.

الكتاب السنوي للمنتجات 
 粮农组织林产品年鉴 | احلرجية
 | FAO YEARBOOK OF FOREST

 PRODUCTS | ANNUAIRE FAO
 DES PRODUITS FORESTIERS |

 ЕЖЕГОДНИК ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ
 ФАО | ANUARIO FAO DE

PRODUCTOS FORESTALES 2019

تجمـع هذه النسـخة البيانية السـنوية حـول حجم وقيمة 

التبـادل التجـاري باملنتوجات الحرجية. وتشـمل األمثلة 

الخشـب االسـطواين ولب والورق املسـرجع واألخشاب املنشورة 

القرشة. ورقائق 
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https://doi.org/10.4060/ca9825ar
https://doi.org/10.4060/ca6932ar
https://doi.org/10.4060/i6767ar
https://doi.org/10.4060/cb3795m


جمهورية الو 
الديمقراطية الشعبية:

إمراة محلية تحرض وجبة 
يف املدرسة االبتدائية بان 

بور مبقاطعة ساي.
©FAO/Manan Vatsyayana
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يهـدف عمـل منظمـة األغذية 

لتغذيـة إىل بنـاء  لزراعـة يف مجـال ا وا

لنـاس حميـة صحية  عـامل يتبـع فيـه ا

ئية  ناتجـة عـن نظـم زراعيـة وغذا

مسـتدامة وشـاملة وصامـدة. وعاوة 

لراعيـة لهدف  لـة ا عـى كونهـا الوكا

القضـاء   "  2 املسـتدامة  لتنميـة  ا

عـى الجـوع وتوفر األمـن الغذايئ 

لزراعـة  ا لتغذيـة املّحسـنة وتعزيـز  وا

املسـتدامة"، تقـود املنظمـة السـنة 

 2021 الدوليـة للفواكـه والخـرضوات 

17(، وتشـرك مـع منظمـة  )الصفحـة 

الصحـة العامليـة يف قيـادة عقـد األمم 

لتغذية  ا املتحـدة للعمـل مـن أجـل 

املنظمـة  2025(. وتلعـب   - 2016 (

دورا رئيسـيا يف توجيـه نظـام األغذيـة 

العاملـي مـن أجل متكـن حميـة صحية 

وتوفـر غـذاء جيدا وصحـة أفضل 

مصلحية  أصحـاب  مـع  بالرشاكـة 

رئيسـين. وبينـام تؤثـر جائحـة 

ليوميـة  19  عـى الحيـاة ا كوفيـد - 

لعـامل، أضحـى الحفاظ  للنـاس عـر ا

عـى حميـة صحية أمر حاسـام 

كوسـيلة لدعـم نظـام مناعـي قوي. 

توفـر مطبوعـات املنظمـة يف مجـال 

لتغذيـة ارشـادات لصنـاع السياسـات  ا

ومخططـي الرامـج واملوظفـن 

السياسـات  املحليـن لضـامن أن 

واملامرسـات والتحديثـات تـؤدي إىل 

لبلـدان  حميـات صحيـة وتسـاعد ا

عـى وضـع سياسـات مراعيـة للتغذية 

لنظـام الغذايئ  وتنظيـم تدخـات عـر ا

لبيئة. لدعـم صحـة اإلنسـان وا

التغذية



منظمة األغذية والزراعة، روما، 2021
27 صفحة، 297 × 210 ملم

متوفر عى االنرنيت فقط
متوفر بالعربية الصينية واالنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية.

تعمـل منظمـة األغذية والزراعـة من أجل تحقيـق عامليتحصل 

فيـه النـاس عى غذاء صحـي يأيت من أنظمة غذائية مسـتدامة 

وشـمولية وصامدة. يرشح هـذا املطبوع اسـراتيجية املنظمة يف 

مجـال التغذية والذي يشـمل إطار املسـؤولية مخطـط التنفيذ.

منظمة األغذية والزراعة، القاهرة، 2019
ISBN 978-92-5-131822-5

54 صفحة، 250 × 176 ملم
السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي.

واالنجليزية. بالعربية  متوفر 

قل ال للهدر الغذائي
دليل للحد من اهلدر الغذائي املنزيل

رؤية منظمة األغذية 
والزراعةواسرتاتيجيتها 
للعمليفجمالالتغذية

منظمة األغذية والزراعة، القاهرة، 2015
ISBN 978-92-5-605233-9
128 صفحة، 250 × 176 ملم

السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي
متوفر بالعربية الصينية واالنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية.

دليل األسرة التغذوي

منظمة األغذية والزراعة، منظمة الصحة العاملية، روما، 2021
ISBN 978-92-5-132844-6

48 صفحة، 297 × 210 ملم
السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي.

متوفر بالعربية الصينية واالنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية.

النظم الغذائية الصحية 
املستدامة

مبادئ توجيهية

يسـاعد هذا املطبـوع الدول عى تحويل األنظمـة الغذائية 

لتوفـر حميـات صحية، وتسـهم يف الوقت ذاتـه يف تحقيق 

أهداف التنمية املسـتدامة.

النسخة اجلديدة ستصدر عن قريب
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نعتمـد عـى النباتـات بنسـبة 80 يف 

98 يف  املائـة يف الغـذاء الـذي نتناوله و

املائـة من األكسـجن الذل نتنفسـه. 

ولذلـك، فانـه من الـرضوري مضاعفة 

املجهـودات لضـامن صحـة النباتات 

19- للرويج  خـال جائحـة كوفيـد

لنظـم زراعيـة مسـتدامة. ولضامن 

صحـة النباتـات، تدعـم املنظمة 

واالتفاقيـة الدوليـة لوقايـة النباتـات 

عـددا من مناهـج حاميـة النباتات 

التـي تراعـي البيئـة، باإلضافة إىل 

تنصيـب منظـامت وطنيـة لحامية 

النباتـات واإلبـاغ الجيد عـن مخاطر 

41(. ومن أجل  اآلفـات )الصفحـة 

التوعيـة بأهميـة صحـة النباتـات، 

لألمم  العامـة  الجمعيـة  أعلنـت 

املتحـدة عـام 2020 السـنة الدولية 

املنظمة  تقـود  النباتـات،  لصحـة 

واالتفاقيـة الدوليـة لوقايـة النباتـات 

االحتفـال بهـا، والذي سـيتواصل إىل 

النصـف األول مـن عام 2021. 

مالوي:
حافظة  زراعية  مامرسة 

للموارد.
©FAO/Edward Ogolla

اإلنتاج النبايت 
والصحة النباتية
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سلسلة التخلص من املبيدات: 
 منظمة األغذية والزراعة 

اعداد قوائم اجلرد ملبيدات اآلفات 
واملواد امللونة

 مسوحات حول احلاويات البحرية
خطوط توجيهية للمنظمات القطرية لوقاية النباتات

اخلطوط التوجيهية اخلاصة 
مبتطلبات البيانات الالزمة 

لتسجيل مبيدات اآلفات

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2020
ISBN 978-92-5-606637-4

85 صفحة، 297 × 210 ملم
السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي

باالنجليزية. متوفر 

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2020
ISBN 978-92-5-132434-9

25 صفحة، 297 × 210 ملم
السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي

بالصينية واالنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية. متوفر 

منظمة األغذية والزراعة، منظمة الصحة 
العاملية روما، 2020

ISBN 978-92-5-609585-5
82 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي
باالنجليزية. متوفر 

مدونة السلوك الدولية بشأن 
استخدام األسمدة وإدارتها على 

حنو مستدام

منظمة األغذية والزراعة، روما، 2019
ISBN 978-92-5-131807-2

56 صفحة، 297 × 210 ملم
السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي

بالصينية واالنجليزية والفرنسية والروسية  متوفر 
واالسبانية.

اخلطوط التوجيهية بشأن وضع 
نظام لإلبالغ عن احلوادث 

الصحية والبيئية النامجة عن 
التعرض ملبيدات التعرض 

ملبيدات اآلفات

منظمة األغذية والزراعة، منظمة الصحة 
العاملية روما، 2020

ISBN 978-92-5-130686-4
42 صفحة، 297 × 210 ملم

السعر متوفر تحت الطلب، ذو غاف ورقي
بالصينية. متوفر 

توفر املبادئ التوجيهية لاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشأن استقصاءات الحاويات 

البحرية إرشادات للمنظامت الوطنية لوقاية النباتات حول كيفية فحص وتسجيل 

تفاصيل التلوث بطريقة متسقة ومنسقة عند إجراء مسوحات نظافة الحاويات البحرية.

هذه الوثيقة هي دليل للدول للتحضر 

إلجراء مسوحات حول املبيدات واملواد 

امللوثة. وتشمل الجوانب الرئيسية 

تعريف الغرض من املسح وتحليل 

أصحاب املصلحة ومنهجية التطور 

وتطوير اسراتيجية التنفيذ.

http://www.fao.org/documents/card/en/c/i1724ar
https://doi.org/10.4060/ca7740ar
http://www.fao.org/documents/card/en/c/i3167ar
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5253ar
https://doi.org/10.4060/i2151ar
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املبيعات/العمالء

املوزعون الرئيسيون
Eurospan Group

(all countries except USA and 
Canada)

Tel. +44 (0) 1767604972
Fax. +44 (0) 1767601640

eurospan@turpin-distribution.com
www.eurospanbookstore.com/

Rowman & Littlefield / Bernan
(USA and Canada)

Tel:  +1 (717) 794-3800
Fax: +1 (717) 794-3803

orders@rowman.com
www.rowman.com/bernan

 أوروبا 

النمسا
LexisNexis

Tel. +43 (1) 534525555
Fax. +43 (1) 53452141

bestellung@lexisnexis.at 
www.lexisnexis.at

بلجيكا

DL Services
Tel. +32 (0) 25384308

Fax. +32 (0) 25380841
jean.de.lannoy@dl-servi.com 

www.jean-de-lannoy.be/ 

كرواتيا
Roberts Plus Doo

Tel. +385 (0) 21315800
Fax. +385 (0) 21315804
robertsplus@robertsplus.hr 

الدامنرك
Bibmedia A/S

Tel. +44 86 78 88
info@bibmed.dk

www.bibmedia.dk

فنلندا
LM Information Delivery

Tel: +358 9 542 46600
info@lminfo.fi

www.lminfo.co.uk

فرنسا
Lavoisier SAS

Tel. +33 (0) 147406700
service.client@lavoisier.fr 

www.lavoisier.fr 

L’Appel du Livre
Tel: +33 143074343

livres@appeldulivre.fr
www.appeldulivre.fr

أملانيا 
Hugendubel Fachinformationen

Tel. +49 (0) 80002832437
Fax. +49 (0) 6151386266
darmstadt@hugendubel.info 

www.hugendubel.info 

Massmann International 
Buchhandlung

Tel. +49 (0) 4076700418
Fax. +49 (0) 476700410

kay.massmann@massmann.de 
www.massmann.de

Missing Link Versandbuchhandlung
Tel. +49 (0) 421504348

Fax. +49 (0) 421504316
info@missing-link.de 
www.missing-link.de 

Planetis
Tel. +41 (0) 223665177

Fax. +41 (0) 223665178
info@planetis.ch 
www.planetis.ch 

إيطاليا
Casalini Libri s.p.a.

Tel. +39 (0) 5550181
orders@casalini.it 

www.casalini.it 

النرويج
Akademika A/S 

Tel. +47 (0) 22188100 
Fax. +47 (0) 22188103 

kundeservice@akademika.no 
www.akademika.no

موزعون وشبكة
عاملية من الوكالء
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الربتغال
Marka

Tel. +351 213224043
Fax. +351 213224044
Apoio.clientes@marka.pt 

www.marka.pt 

Omniserviços
Tel. +351 217540191

comercial@omniservicos.pt 
www.omniservicos.pt 

االحتاد الروسي
Izdatelstvo “Ves Mir”

Tel. +7 (0) 4957390971
Fax. +7 (0) 4953348591

orders@vesmirbooks.ru 
www.vesmirbooks.ru 

إسبانيا 
Alibri Llibreria SL

Tel. +34 933170578
alibri@alibri.es 
www.alibri.es 

Libreria Delsa
Tel. +34 914357421

Fax. +34 915782811
delsa@troa.es 

Osiris Libros y Revistas, S.L.
Tel: +34 913326395

info@osirislibros.es
www.osirislibros.es

السويد
Akademibokhandeln Imports

Tel. +46 (0) 107441000
Fax. +46 (0) 87698101

info@akademibokhandeln.se 
www.akademibokhandeln.se 

Bokus
Tel. +46 (0) 107441047
Fax. +46 (7) 03514490
elin.karlsson@bokus.com 

www.bokus.com 

سويسرا
Planetis

Tel. +41 (0) 223665177
Fax. +41 (0) 223665178

info@planetis.ch 
www.planetis.ch 

اململكة املتحدة
Gardners

Telephone: +44 (0)1323 521555
www.gardners.com

Email: sales@gardners.com

Dawson
Tel. +44 (0) 1933417500

Fax. +44 (0) 1933417501
Nasser.lassoued@dawsonbooks.

co.uk 
www.dawsonbooks.co.uk

The Stationery Office
Tel. +44 (0) 3332025070 

Fax. +44 (0) 8706005533 
customer.services@tso.co.uk 

www.tso.co.uk 

 أفريقيا 

Regional Supplier (EAST, WEST & 
CENTRAL AFRICA)

Mallory International Limited (UK)
Tel. +44 (0) 1395239199

Fax. +44 (0) 1395239168
julian@malloryint.co.uk   
www.malloryint.co.uk 

بوتسوانا
Van Schaik Bookshop
Tel. +267 3554049

gaborone@vanschaik.com
غانا

Kingdom Bookshop at the 
University of Ghana

Tel. +233 (0) 21500398
Fax. +233 (0) 21500774

kbslegon@gmail.com

VIDYA Bookstore
Tel: +233 (0) 244262098
vidyabookstore@gmail.com
www.vidyabookstore.com

كينيا
Educate Yourself Ltd

Tel. +254 (0) 20 3752058 / 
2059

Fax. +254 (0) 20 3745201
info@eysltd.biz
www.eysltd.biz

Text Book Centre Ltd.
Tel. +254 730 735000

customerservice@tbc.co.ke
www.textbookcentre.com 

مالوي
Anglia Book Distributors Ltd

Tel. +265 (0) 1871489
Fax. +265 (0) 1871489

angliabooks@africa-online.net 

موريشيوس
Editions Le Printemps Ltee

Tel. +230 696 1017
elp@intnet.mu

www.elpmauritius.com

املغرب
La Librairie Internationale
Tel. +212 (0) 5680329

Fax. +212 (0) 5770914
cclibinter@menara.ma

ناميبيا
Edumeds (Pty) Ltd

Tel. +264 (0) 61226371
Fax. +264 (0) 61225054

edumeds@edumeds.com 

نيجرييا
Havilah Merchants Nigeria Ltd 

(Lagos)
Tel. +234 (01) 2933011

havilah@havilahbooks-ng.com
www.havilahbooks-ng.com
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Jasper Books Nigeria Ltd
Tel: +234 (0) 8133030288

jasperbooks@yahoo.com

Publishers Express
Tel: +234 (0) 8035333766

publishersexpress@yahoo.com
www.publishersexpressng.com

رواندا
Bookshop Ikirezi

Tel. +250 (0) 252571314
client@ikirezi.biz

www.ikirezi.biz/ikirezi.html

جنوب أفريقيا
Academic Marketing Services  

Pty (Ltd).
Tel. +27 11 4477441

Info@academicmarketing.co.za

Caxton Books
Tel. +27 21 0100425

info@caxtonbooks.co.za
www.caxtonbooks.co.za

Red Pepper Online
Tel. +27 11 9582474

customercare@redpepperonline.co.za
www.redpepperonline.co.za

Sherwood Books
Tel. +27 31 266 9830

online@sherwoodbooks.co.za
www.sherwoodbooks.co.za

Van Schaik Boekhandel
Tel. +27 (0) 219188437

Fax. +27 (0) 866352289
vsorders@vanschaik.com

www.vanschaik.com

مجهورية تنزانيا املتحدة
Elite University Bookstore (APEN)

Tel. +255 (767) 861151
hermestz@yahoo.com

MAK Solutions Ltd
Tel. +255 (0) 687014501

kripa@maktanzania.com
www.maktanzania.com

زامبيا

Gadsden Books
Tel. +26 (0) 977841643

Fax. +26 (0) 211290326
gadsden@zamnet.zm

www.gadsdenpublishers.com

الشرق األدىن

مصر
MERIC (Middle East Readers 

Information Center)
Tel. +202 (0) 7363824/7363818

Fax. +202 (0) 7369355
order@mericonline.com
www.mericonline.com

إيران )مجهورية إسالمية(
Kowkab

Tel. +98 (0) 2122583723
Fax. +98 (0) 2122583723

info@kkme.com
www.kkme.com

إسرائيل
Probook

Tel. +972 (0) 35257999
Fax. +972 (0) 35285397

books@probook.co.il
www.probook.co.il

آسيا واحمليط اهلادي 

بنغالديش، بوتان، اهلند، جزر 
املالديف،نيبال، سريالنكا

Viva Books Pvt. Ltd.
Tel: 011-422-42200

sales@vivagroupindia.in 

كمبوديا، إندونيسيا، مجهورية الو
الدميوقراطية الشعبية، الفلبني،

تايلند، فييت نام

Alkem Pte. Ltd
Tel. +65 (0) 62656666

Fax. +65 (0) 62617875
enquiry@alkem.com.sg

http://www.alkem.com.sg 

الصني
China Book Import Center

Tel. + 86 (0) 1068412029
cbic1@mail.cibtc.com.cn

www.cibtc.com.cn
China Educational Publications 

Import & Export Corporation 
(CEPIEC)

Tel. +86 (0) 1057933191
Fax. +86 (0) 1062014506
yifan.zhang@cepiec.com.cn

www.cepiec.com.cn

China National Publications Import 
& Export Corporation (CNPIEC)

Tel. +86 (0) 1065866990
Fax. +86 (0) 1065067100 

yanglan@cnpiec.com.cn 
http://www.cnpeak.com 

الصني، هونغ كونغ املنطقة اإلدارية 
اخلاصة

iCaves Limited
Tel. +852 (0) 25727228

Fax. +852 (0) 25758822
ICaves.enquiry@igroupnet.com 

Polyspring Enterprises
Tel. +852 (0) 25420245

anniesot@polyspring.com.hk
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سنغفورة ماليزيا
PMS Publishers Services Pte Ltd

Tel. +65 (0) 62565166
Fax. +65 (0) 62530008

info@pms.com.sg 
http://www.pms.com.sg 

اليابان
MHM Ltd

Tel: 03-3518-9181           
Sales@mhmlimited.co.jp 

باكستان
Tahir Lodhis

Tel: 924-235-2921-68
tahirlodhi@gmail.com

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
ChongHo Ra

impact-kr@naver.com

أوسيانيا
Eurospan

c/o XL Express (Logistics) Pty Ltd
Tel: + 61 (0)2 8778 9999

Fax: + 61 (0)2 8778 9944
orders@tldistribution.com.au 

شمال أمريكا

الواليات املتحدة األمريكية

Rowman & Littlefield / Bernan
Tel: 1 (717) 794-3800
fax: 1 (717) 794-3803

orders@rowman.com
www.rowman.com/bernan
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معلومات عملية

كيف ميكن الوصول إىل للمنتوجات اإلعالمية 
ملنظمة األغذية والزراعة

لقـد اضطرتنـا هـذه الظـروف إىل إعـادة التفكـر يف حياتنـا وعاداتنـا اليوميـة األساسـية وطريقـة حصولنـا عى 

املعلومـات. ومـن ثـّم فـإن منظمـة األغذيـة والزراعـة تعمل عـى ضامن توفـر الوصول إىل املعـارف الخاصة 

بهـا مـن خـال مجموعـة كبـرة مـن املـوارد املقدمة عر اإلنرنـت، والتي ميكـن الوصـول إليها بسـهولة من 

جهـاز الكمبيوتـر أو الهاتـف املحمـول الخـاص بك.

زر الصفحـة املطبوعـات عى موقع 
FAO.org املنظمة: 

مسـتودع وثائـق املنظمة هو مركـز املنظمة 
املؤسسـايت والرسـمي لكافة املنتوجات 

والتقاريـر اإلعاميـة، حيث يشـمل ما يزيد 
عـن 100000 وثيقة ومطبوع

شـارك يف التحديث 
املطبوعات لقامئة  الشـهري 

تصفـح هذا الدليل أو 
املطبوعات دليل  ميكنـك تنزيل إصـدار كتاب إلكروين )EPUB أو سلسـلة 

MOBI( مـن صفحـة معاينـة املطبوعات أو منصات 
ىخـر منها كتب جوجل وأمازون وسـامش وردز.

بالنسـبة للنسـخ املطبوعـة، ميكن اإلتصـال بالعنوان:
publications-sales@fao.org أو

املوزعني الرسـميني. تابـع أرصدة املنظمة الرسـمية عى شـبكات 
التواصـل اإلجتامعي: تويـر، لينكدان، 

الفيسـبوك، انسـتغرام وتيكتوك

كيف ميكنين معرفة آخر 
منشورات املنظمة

أين ميكنين العثور على 
منشورات املنظمة

http://www.fao.org/publications/ar/
http://FAO.org
http://www.fao.org/documents/search/ar/
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb3916en/
mailto:publications-sales%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/publications/about-us/distributors/ar/
https://www.linkedin.com/company/fao/
https://twitter.com/faoarabic?lang=en
https://www.tiktok.com/@fao?lang=en
https://www.instagram.com/fao/?hl=en
https://www.facebook.com/UNFAO/
http://www.fao.org/publications/ar/
http://newsletters.fao.org/k/Fao/register_for_fao_publications_update
http://www.fao.org/documents/search/ar/
http://www.fao.org/publications/about-us/distributors/ar/
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الدليل  ويعطي  اإلستعامل.  سهل  دليل  يف  جنب  إىل  جنبا  والزراعة  األغذية  منظمة  مطبوعات  تُستعرض  مرة،  ألول 

سبيل  عى  بومنها  العمل  مجاالت  إىل  الدليل  وينقسم  واملزمنة.  منها  الحديثة  األهمية،  ذات  السلسات  عن  نظرة 

واإلستثامر. والتجارة  املائية  األحياء  وتربية  واألسامك  والحراجة  الزراعة  الذكر 

التسلسي  والرقم  العناوين  وأحدث  املطبوع  إليها  ترجم  التي  واللغات  تقنية  معلومات  ملخص  كل  ويشمل 

للمنظمة. املثائق  مستودع  ضمن  االنريت  عى  املتوفرة  الكوارد  يربط  الذي  الرسيعة  االستجابة  ورمز  املعياري  

االلنجليزية. باللغة  متوفر  الدليل 
PUBLICATIONS-SALES@FAO.ORG االلكروين:  الريد  عر  مراسلتنا  أو   FAO.ORG/PUBLICATIONS املوقع:  عى  االطاع  يرجى   املعلومات  من  ملزيد 

حتميل الدليل 

 سلسلة مطبوعات
املنظمة 2021

2021

http://www.fao.org/3/ca6126en/ca6126en.pdf
http://www.fao.org/3/ca6126en/ca6126en.pdf


CB4739AR/1/06.21
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مكتب االتصاالت لدى منظمة األغذیة والزراعة
www.fao.org/publications/ar

لألمم المتحدة منظمة األغذیة والزراعة
روما، إیطالیا




