انتهاء مشروعات مرفق أغذية االحتاد األوروبي في
املنظمة ،ولكن تأثيرها مازال مستمر ا ً
العمل من أجل هؤالء الذين دُفع
بهم إلى دائرة الفقر بسبب أزمة
أسعار األغذية في الفترة 2008-2007

العمل من أجل االنتقال من
معونات الطوارئ إلى التنمية
طويلة األجل

التعاون مع الصندوق الدولي
للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية
ا لعا ملي
العمل بفضل االحتاد األوروبي

حققت بنغالديش تقدما ً اقتصاديا ً
ملموسا ً منذ التسعينات من القرن
املاضي ،ولكن أزمة ارتفاع أسعار
األغذية التي ضربتها في عام ،2007
دفعت  7. 5ماليني شخص إلى دائرة
الفقر .وهو مشهد تكرر في البلدان
النامية في مختلف أرجاء العالم،
حيث دفعت أسعار السلع التي
ارتفعت بدرجة حادة في الفترة
 2008- 2007املزيد واملزيد من أكثر
سكان العالم تعرضا ً للخطر إلى
حاالت األزمة.
وحتركت األزمة بسرعة كبيرة وأحدث
دمار ا ً واسعا ً يتعذر على أي منظمة
إمنائية أن تعاجله مبفردها .وقد خطا
االحتاد األوروبي خطوة سريعة .فأنشأ
مرفق األغذية األوروبي ،وخصص
له مليار يورو ملساعدة البلدان في
مواجهة التحديات الفورية التي
جنمت عن ارتفاع أسعار األغذية.
واستمرت املبادرة ثالث سنوات.
وعندما انتهت في عام  ،2012كانت
املعونة الطارئة قد ساعدت عشرات
املاليني من أكثر سكان العالم تعرضا ً
للخطر على تخطي األزمة .وفي
الوقت نفسه ،كانت منظمة األغذية
والزراعة قد صممت مشروعات تقدم
التدريب واملواد الالزمة جلعلهم أكثر
مرونة في مواجهة األزمات مستقبال ً.

حتالفت أزمة ارتفاع أسعار األغذية وما صاحبها من ركود
اقتصادي عاملي ليدفعا املاليني من فقراء العالم إلى مزيد
من الفقر في الفترة  ،2008-2007مع تأثير مواز على األمن
الغذائي العاملي .وقد حترك االحتاد األوروبي بسرعة ليقيم
مرفقا ً أوروبيا ً لألغذية ،خصص له مبلغا ً تاريخيا ً قدره مليار يورو
ملساعدة أشد الناس احتياجاً .ووجه االحتاد األوروبي هذا املبلغ
من خالل منظمات دولية ،ومنظمات ووكاالت غير حكومية
في البلدان األعضاء ،التي قامت بدورها بتصميم واستهالل
مشروعات موجهة قصيرة األجل ،لرأب الصدع بني احتياجات
البلدان الطارئة وأهدافها اإلمنائية .واستخدمت منظمة
األغذية والزراعة  -التي تلقت ربع هذا املبلغ  -بعض التقديرات
لتوجيه املساعدات إلى نحو  15مليون نسمة في أفريقيا وآسيا
وأمريكا الالتينية .وعندما انتهت دورات املشروع في أوائل عام
 ،2012استطاعت املنظمة أن تُعطي أدلة ملموسة على أن
االستثمار في الزراعة والتغذية كانت له نتائجه الفورية على
البلدان التي تعرضت ملشكالت حادة ،في الوقت الذي ساهمت
فيه أيضا ً في حتسني مرونة السكان املعرضني للخطر .وكان
لهذا االكتشاف آثاره الطويلة األجل في احلد من الفقر وزيادة
األمن الغذائي العاملي.
التقديرات متكن املشروعات
من حتسني حتديدها
للمستفيد ين

حولت منظمة األغذية والزراعة
 وهي أكبر متلقي واحد لتمويلمرفق األغذية  -املبلغ الذي تلقته

ساعدت املعونة الطارئة من
مرفق األغذية الذي أقامه
االحتاد األوروبي عشرات املاليني
من أكثر سكان العالم تعرضا ً
للخطر على تخطي األزمة.

نفذت منظمة األغذية والزراعة  31مشروعا ً
في  28بلد ا ً .قدمت فوائد مباشرة لنحو 15
مليون شخص.

من املبلغ اخملصص وهو  238مليون
يورو (  320مليون دوالر أمريكي) إلى
 31مشروعا ً في  28بلد ا ً .وقدمت
هذه املشروعات فوائد مباشرة لنحو
 15مليون مزارع وصياد أسماك
ومربي حيوانات في أفريقيا وآسيا
وأمريكا الالتينية .ومع بداية املبادرة،
قامت املنظمة بالتنسيق مع
شركائها في األمم املتحدة ،وباألخص
املنظمتني الشقيقتني وهما
برنامج األغذية العاملي والصندوق
الدولي للتنمية الزراعية ،للقيام
ببعثات تقدير ملعرفة االحتياجات
احملددة لكل بلد والصعوبات التي
يواجهها .وبفضل املعلومات
املرتدة ،استطاعت املنظمة أن
توجه مشروعاتها ،وأن تقدم
الدعم والتدريب إلى املناطق التي
تراوحت بني حتسني اإلنتاج الزراعي
أو طرق جتميع املياه ،إلى إدخال
أنواع محاصيل جديدة ،وأقامت
مؤسسات خاصة بقطاع البذور،
وربط املزارعني باألسواق.
وباإلضافة إلى التدريب ،قامت
املشروعات أيضا ً بتوريد مدخالت
هامة مثل البذور واألسمدة،
واآلالت الزراعية ومعدات الري،
جنبا ً إلى جنب مع اجملترات الكبيرة
والصغيرة ،والدواجن ،واألعالف
احليوانية ،ومعدات صيد األسماك.
كما أشرفت مشروعات املنظمة،
على سبيل املثال ،على حتصني أكثر
من  44. 6مليون رأس من املاشية.
وبفضل اإلقرار بأهمية ربط توريد
املدخالت بتدريبات محددة على أفضل
طريقة الستخدامها ،قامت املنظمة
مبساعدة املستفيدين على مواصلة

حتسني حياتهم ،لتجسر بذلك الفجوة
بني معونات الطوارئ والتنمية في
األجلني املتوسط والطويل.
وقامت املنظمة بتحديد االحتياجات
في الوقت احلاضر وفي املستقبل
وصممت مشروعا ً يدعم 80 000
من األسر الزراعية وأسر الصيادين
في املنطقة اجلنوبية الغربية
من بنغالديش ،ضمن تعاونها مع
احلكومة .وكانت هذه املنطقة
متضررة أكثر من غيرها ألنها كانت
خارجة لتوها من فيضان مدمر سببه
إعصاران متتاليان أولهما سدر في
عام  2007وأيال في عام  .2009وقد زود
املشروع املزارعني باملدخالت واآلالت
واحليوانات واألعالف ،باإلضافة إلى
مواد لبناء حظائر للحيوانات .كما
زودت الصيادين بكميات من زريعة
األسماك واملعدات لتيسير تربية
األحياء املائية والصيد في املياه
املفتوحة  -قدمت كلها من خالل
مدارس حقلية للمزارعني أنشأتها
املنظمة .وعندما الحظت احلكومة
جناح هذا املشروع في حتسني اإلنتاج
ومساعدة املزارعني على اكتساب
املرونة في مواجهة املستقبل،
أصبحت اآلن تناقش استمرار املشروع
وتوسيع إستراتيجيته.
وباملثل أنشأت املنظمة مدارس
حقلية للمزارعني في الفلبني إلقامة
شبكات ري على نطا ٍ
ق صغير .وفي
نفس الوقت ،قام مشروع مرفق
األغذية الذي نفذته املنظمة في
زمبابوي بتقدمي  26 000طن من
بذور الذرة والذرة الرفيعة إلى جانب
كميات من األسمدة ،مما أحدث زيادة
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كبيرة في الغلة لنحو  176 000أسرة
ريفية .وفي النيجر ،عندما اشتدت
أزمة األغذية بفعل اجلفاف الذي
أطاح باحملاصيل ،كانت األولوية هي
احلد من سوء التغذية في 72 000
أسرة زراعية ،أي نحو 500 000
شخص ،بزيادة إنتاجهم الزراعي.
ولم يكن مبقدور املنظمة أن تنفذ
هذه املشروعات بسرعة وبتحديد
دقيق للمستفيدين منها فحسب،
بل كان مبقدورها أيضا ً أن تواجه
اجملهول .فخطة املشروع األصلية
في باكستان كانت تدعو إلى
دعم  100 000مزارع ببذور اخلضر
والقمح وكميات من األسمدة .ولكن
عندما ضربت الفيضانات املوسمية
الشديدة باكستان ،وسعت املنظمة
من مشروعها ملساعدة من كانوا في
املناطق التي غمرتها الفيضانات،
مع مواصلة تقدميها للمساعدات
التي وعدت بها املزارعني.
شكلت املنظمة أفرقة ميدانية
لإلشراف على العمليات التي جتري
في مشروعاتها الواحدة والثالثني،
والتي حققت معدالت تسليم بنسبة
 99في املائة .ورغم أن هذه املشروعات
قد انتهت بالفعل ،فإن إسهاماتها
لم تنتهي .فالبلدان التي شاركت
في املشروعات ،تكاد كلها أن تكون
ملتزمة مبواصلة ما بدأته مشروعات
مرفق األغذية في االحتاد األوروبي.

