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مقدمة

المدير العام

في عام  2009وصل عدد الجوعى في كوكبنا إلى مليار نس��مة تقريباً .وأي ًا كانت الطريقة التي نحاول بها صياغة ذلك في كلمات
يفهمه��ا أي ش��خص – أن ش��خص ًا من كل س��تة أش��خاص يعاني من الج��وع ،وأن طف ًال يم��وت من الجوع كل س��ت ثوان – فإن
استحضار صورة ذهنية لما يعنيه جوع بهذا الحجم يظل أمر ًا مستحيالً.
وفي مايو/أيار  ،2010شرعت المنظمة في حملتها «مليار جائع» ،وهي حملة على االنترنت من أجل محاربة الجوع .وهدفها :توجيه
اهتم��ام العال��م إل��ى هذه الحالة غي��ر المحتملة من خالل منافذ الش��بكة االجتماعية واس��تصراخ األهالي لتص��ل صرخاتهم إلى آذان
وقلوب قادة العالم الذين تسمح لهم مواقعهم بأن يفعلوا شيئ ًا لمعالجة هذا الوضع.
ورغ��م االلت��زام العلني من جانب ق��ادة العالم الذين جعلوا من تخفيض عدد من يعانون من الج��وع والفقر أول هدف يرنون إليه
من األهداف اإلنمائية لأللفية ،فإن اإلرادة السياس��ية والموارد المالية المعروضة لم ترق إلى مس��توى الهدف .واليوم ،وبعد أن
قطعن��ا ثلث��ي المدة الت��ي تفصلنا عن الموعد المحدد لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ،الب��د أن نواجه الحقيقة المرة ،أال وهي أننا
مازلنا بعيدين عن تحقيق هذا الهدف لنفس السبب الذي ذكرناه للتو ،أي انعدام اإلرادة السياسية والموارد المالية.
وم��ع الورط��ة المزدوجة التي يواجهها عالمنا ،والمتمثلة في الزيادة الس��ريعة للطلب على الس��لع الزراعي��ة وتغير المناخ الذي ينال
م��ن قدرتن��ا على إنت��اج األغذية ،يثور لدينا الوعي بأهمية الصالت بين األدوار المختلفة .فنح��ن ننظر إلى األهداف اإلنمائية الثمانية
لأللفي��ة ك ٌل ف��ي مجاله الخاص ،لكننا ندرك أيض ًا أن كل مجال من هذه المجاالت يتماس مع غيره وأن التقدم في تحقيق أي منها
سيكون له تأثيره الهائل في المساعدة على تحقيق األهداف األخرى .وقد أصبح لدى المنظمة – بحكم واليتها – تجارب وخبرات،
ال في مجال مكافحة الفقر والجوع وضمان اس��تدامة البيئة فحس��ب ،بل – وكما يتضح من هذا التقرير – أصبح ما تحققه من نتائج
يرتبط بعالم األهداف اإلنمائية لأللفية بأكمله.
إن المنظمة تؤكد من جديد التزامها بمساندة إعداد وتنفيذ األنماط الضرورية من السياسات على جميع المستويات وفي جميع
قطاع��ات المجتمع – على المس��تويات القطرية واإلقليمية وعلى الصعي��د العالمي – من أجل ضمان تعبئة الموارد الالزمة .فكون
الغال��ب على الجوع وس��وء التغذية أنهم��ا ظاهرتان ريفيتان ،وكون الزراعة هى مصدر العيش األساس��ي لنحو  70في المائة من
فقراء العالم ،يجعل الزراعة وأنشطة المنظمة قلب الجهود التي يبذلها العالم لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية.
وس��وف تواصل المنظمة دعمها للدول األعضاء لكي تس��تمر في مواجهة هذا التحدي ،وعملها دون كلل لزيادة تركيز أنش��طتها
وبرامجها وتحسين كفاءتها في المساهمة بصور ٍة فعالة في تحقيق جميع األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام .2015
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منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

السياق

في 2010

الس��كان .تضع الزيادة الس��ريعة في س��كان العالم ضغوط ًا على جميع جوانب الوجود اإلنس��انى ،وينبغي أن تتصدر جميع الجهود المبذولة لتحقيق األهداف اإلنمائية
لأللفية .فإذا تطلعنا إلى س��كان يتخطى عددهم تس��عة مليارات نس��مة في عام  ،2050فلن نجد قطاع ًا يش��عر بهذا الضغط بصور ٍة أكبر من قطاع الزراعة ،الذي يعتمد
عل��ى قاع��دة م��وارد مح��دودة لكن علي��ه أن يجد طرق ًا لزيادة اإلنت��اج الزراعي بنحو  70في المائ��ة لكي يطعم هذه الملي��ارات اإلضافية .غير أن توصي��ل إمدادات األغذية
العالمية إلى مس��توى األس��رة ،يش��ي بأن المسألة الرئيسية هي أبعاد األمن الغذائي المتعلقة باالس��تقرار وبالحصول على هذه األغذية واستخدامها .ومن هنا يصبح
ترويج حقوق اإلنسان في الغذاء أمرا أساسيا في الحرب ضد الجوع والفقر.
الفجوة بين الريف والحضر .يعيش  50في المائة من سكان العالم اآلن في المناطق الحضرية ،وهو ما يعني أنهم يعتمدون على شراء أغذيتهم ال زراعتها .وال شك
أن تزويدهم بأغذية آمنة ومغذية وبأسعار في متناول أيديهم ،يمثل ضغطا على سالسل توريد األغذية وتوزيعها ،وعلى األخص في مدن العالم النامي حيث ينفق
الس��كان على الطعام أكثر مما ينفقه س��كان الريف ،وإن كانوا يس��تهلكون سعرات حرارية أقل .ومع إن أغلب الزيادة التي ستحدث في السكان ستكون في المدن،
فإن  75في المائة من فقراء العالم النامي ستظل تعيش في المناطق الريفية.
المن��اخ .يؤث��ر تغي��ر المن��اخ على تواتر الظواه��ر الجوية الحادة ،ويغير م��ن أنماط نمو الزراعات ،ويؤث��ر على أنماط توزيع اآلفات واألمراض واألعش��اب الض��ارة التي تهدد
المحاصيل والحيوانات .ومن المتوقع أن تكون التأثيرات العامة لتغير المناخ على الزراعة واألمن الغذائي سلبية بصور ٍة متزايدة ،وعلى األخص في المناطق التي أصبحت
معرضة بالفعل لكوارث تتعلق بالمناخ والنعدام األمن الغذائي.
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األمم المتحدة تعتمد األهداف
اإلنمائية لأللفية .سكان العالم
يبلغون  6.1مليار نسمة.

األمم المتحدة تجتمع لوضع
تقرير عن سير العمل في تحقيق
األهداف اإلنمائية لأللفية .سكان
العالم يصلون إلى  6.9مليار نسمة،
بزيادة نسبتها  13في المائة.

األمم المتحدة تجتمع لالستعراض
األخير لألهداف اإلنمائية لأللفية سكان
العالم ينتظر أن يصلوا إلى  7.3مليار
نسمة ،بزيادة نسبتها  20في المائة
خالل  15سنة .وفي العالم  1.2مليار
نسمة إضافية بحاجة إلى طعام.

التغذية .ينبغي أن تسير زيادة اإلنتاج الزراعي جنبا إلى جنب مع تحسين التغذية .فالمخاطر الصحية لسوء التغذية تكون حادة بشك ٍل خاص بين هؤالء الذين ينفقون
أكث��ر م��ن  60ف��ي المائة م��ن دخلهم على األغذية ،والذين يتحولون ف��ي كثير من األحيان إلى مواد أقل تغذية ألس��باب اقتصادية .وفي الس��نوات األولى من حياة أي
طف��ل ،يمك��ن لس��وء التغذي��ة أن يعرقل نموه العقلي والجس��ماني طوال حياته .وفي نف��س الوقت فإن بعض البل��دان النامية حققت نمو ًا زراعي ًا كبيراً ،ولكن س��وء
التغذية زاد بين سكانها.
االقتصاد والتجارة .أصبحت البلدان النامية أكثر اندماجا في النظام المالي والتجاري العالمي عما كان عليه األمر في الماضي ،بحيث أصبحت التأثيرات الس��لبية لألزمات
االقتصادية في البلدان المتقدمة تنتقل إلى البلدان النامية عن طريق االستثمارات الخاصة المباشرة ،والصادرات ،والتدفقات المالية ،والديون ،والمساعدات اإلنمائية
الرسمية ،باإلضافة إلى تراجع تحويالت المهاجرين .ومع تزايد العولمة في مجال التجارة ،فإن أهمية دعم البلدان النامية في إقامة البنية األساسية لتجارتها تصبح أكثر
وضوحاً.
المرون��ة .أثن��اء األزمات ،كتلك المتمثلة في ارتفاع أس��عار األغذية في  ،2008–2007يمي��ل الفقراء إلى بيع أصولهم وتقليل نفقاته��م الغذائية والصحية والتعليمية،
مس��ت ْبقين أق��ل القلي��ل ف��ي حوزتهم لمواجه��ة أي أزمة أخرى .وكان ه��ذا هو ما حدث في األزم��ة االقتصادية العالمية ع��ام  2009التي حدثت بع��د أن كان الفقراء قد
اس��تنفدوا إس��تراتيجيتهم للمواجهة في أثناء أزمة أس��عار األغذية ،األمر الذي أسفر عن تجاوز عدد من يعانون من الجوع المزمن في العالم المليار نسمة للمرة األولى
في تاريخ البشرية.
حاالت الطوارئ واألزمات الممتدة .باإلضافة إلى المئتي مليون نسمة الذين يتضررون من الكوارث الطبيعية في كل سنة ،فإن عدد وحجم طوارئ األغذية المرتبطة
بالنزاعات في تزايد مس��تمر .وهناك ارتباطات قوية بين حاالت الطوارئ وانعدام األمن الغذائي وبين الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع اإلنس��ان ،حيث تعزز كل
منها األخرى في أغلب األحيان .وفي كثي ٍر من البلدان ،يتكرر حدوث الطوارئ ،وقد تتحول إلى عوامل هيكلية ممتدة تعوق الجهود المبذولة للتنمية والحد من الفقر.
وعندما وضعت قمة األلفية القضاء على الفقر كأول هدف من األهداف اإلنمائية لأللفية ،فقد كانت تعترف بنقطتين هامتين:

▪
▪

أنه بدون إحراز تقدم سريع في الحد من الجوع ،فإن تحقيق جميع األهداف اإلنمائية األخرى لأللفية سيكون صعباً ،إن لم يكن مستحيالً،
إن الحرب من أجل القضاء على الجوع وتحقيق األهداف اإلنمائية األخرى لأللفية سوف يحقق النصر أو الهزيمة في المناطق الريفية ،حيث تعيش األغلبية الساحقة
من سكان العالم الذين يعانون من الجوع.

واآلن ،وبعد عشر سنوات من الشروع في العملية ،أصبحت حقيقتها أكثر وضوح ًا من أي وقت مضى فاألغذية تأتي أوالً.
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5

نهج

المنظمة إزاء األهداف اإلنمائية لأللفية

عن المنظمة
كان عل��ى المنظم��ة – باعتباره��ا منظم��ة لألم��م المتح��دة له��ا والي��ة عالمي��ة في
ضم��ان حص��ول جميع الس��كان في كل م��كان على م��ا يكفيهم من طع��ام – أن
تواج��ه حقيق��ة أن الح��رب ضد الج��وع أبعد ما تكون ع��ن النصر .وذل��ك بالرغم من
جهودها المس��تمرة والمنس��قة إلقامة جبهة عريضة موحدة ضد الجوع ،بتعاونها
مع الحكومات األعضاء والمجتمع الدولي لدعم السياس��ات والبرامج التي تشجع
األمن الغذائي.

نهج المنظمة إزاء األهداف
اإلنمائية لأللفية :األغذية تأتي أو ًال
المقدمة
ألكث��ر من س��تة عق��ود ،تزعمت منظمة األغذي��ة والزراعة لألم��م المتحدة الجهود
الدولي��ة لتخفيف حدة الجوع ،مركزة على طرق تحس��ين اإلنتاج الزراعي وتحس��ين
حياة س��كان الريف ،مع كفالة اعت��راف المجتمع العالمي بهم .والمنظمة ،بموجب
واليته��ا ،تصدرت األنش��طة الت��ي تركز على كفال��ة حماية البيئة وس�لامة األغذية
المنتج��ة بحي��ث تك��ون صالحة ل�لأكل ،وتوفير ما يكف��ي لكي يعيش الن��اس حياة
موفورة الصحة.
وف��ي ع��ام  1996قام أعض��اء المنظمة في مؤتم��ر القمة العالم��ي األول لألغذية
بصياغ��ة إعالن روما الذي تعهدوا فيه بتخفيض عدد الس��كان الذين يعانون من
الج��وع إل��ى النصف بحل��ول ع��ام  .2015وبعد أربع س��نوات ،واصل مؤتم��ر القمة
لأللفي��ة مس��يرة مؤتم��ر القمة العالم��ي لألغذية – حي��ث جعل القض��اء على الفقر
المدقع والجوع الهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية.

وعندم��ا وضع��ت األه��داف اإلنمائية لأللفية ،كان��ت تقديرات المنظمة تش��ير إلى
أن هن��اك  840ملي��ون نس��مة يعان��ون من الج��وع المزمن .وبحلول ع��ام ،2009
ورغم الجهود المنسقة لمجتمع عالمي يقر بأكمله بأن الجوع وسوء التغذية هما
السببان األساسيان للفقر ،واألمية ،والمرض ،ووفاة الماليين في البلدان النامية،
ف��إن ه��ذا العدد قفز إلى أكثر من مليار نس��مة ،وهو ما يعن��ي أن هناك واحد من
بين كل ستة أشخاص فوق كوكبنا يكافح كل يوم لكي يجد ما يكفيه من طعام.
وعل��ى نفس القدر من األهمية ،نجد أنه حتى لو تحقق الهدف األصلي ،وانخفضت
نس��بة من يعانون من الجوع إلى النصف ،فسيظل هناك نحو  400مليون نسمة
دون ما يكفيهم من طعام.
والزي��ادة الرهيب��ة في ع��دد من يعانون م��ن الجوع – بل ومحدد بق��اء هذا العدد
ف��وق  800ملي��ون نس��مة ط��وال األربعين عام�� ًا الماضية – تش��ير إلى هشاش��ة
النظ��ام الحال��ي لألغذي��ة وتع��رض البل��دان ف��ي كثي�� ٍر من أنح��اء العال��م لصدمات
خارجية .وفي رأي المنظمة أن الحل يتطلب ما هو أكثر من تحسين اإلنتاج الزراعي
والغ�لات الزراعي��ة .فالكثي��ر من الذي��ن انضموا إل��ى صفوف الجياع ه��م من ضحايا
األزم��ات االقتصادي��ة العالمية الت��ي أدت إلى تراجع الدخول وزي��ادة البطالة ،بينما
كان غيره��م ضحاي��ا زي��ادة الكوارث الطبيعي��ة وتلك التي من صنع اإلنس��ان التي
أضرت باإلنتاج الزراعي وشردت الماليين من أشد سكان العالم تعرض ًا للخطر.

وت��درك المنظم��ة أن األم��ن الغذائ��ي يحتاج إلى م��ا هو أكثر من تحس��ين الغالت
الزراعي��ة .فم��ن غي��ر الممكن فص��ل أولوي��ات الحد من الج��وع عن تل��ك المتعلقة
باإلدارة المس��تدامة للم��وارد والنظم اإليكولوجي��ة المرنة .فالص�لات الوثيقة بين
الج��وع والفقر وتدهور البيئة تؤك��د الحاجة إلى نُهج متعددة األبعاد للحد من هذه
األمور ،وأصبحت هذه الصالت اعتبارات لها أهميتها في تحديد أولويات المنظمة.
مستودع المعرفة .المنظمة هي – قبل كل شيء – مستودع للمعرفة .فهدفها
األول هو جمع وتحليل ونش��ر واس��تخدام البيانات التي يمكن أن تس��تفيد منها
الحكوم��ات األعض��اء في وضع سياس��اتها ومواصفاتها وفي أنش��طتها اإلنمائية
عل��ى أرض الواق��ع .ويدخل ضمن ذل��ك نظ��م إدارة المعلومات وقواع��د البيانات
العالمي��ة الت��ي تعط��ي معلومات ع��ن الم��وارد الس��مكية والحرجي��ة والمحصولية
والحيواني��ة ف��ي العالم ،ونظم الرص��د ،ونظم اإلن��ذار المبكر عن المن��اخ ،باإلضافة
إل��ى البواب��ات واألدلة والخطوط التوجيهي��ة وأفضل الممارس��ات ودورات التعلم
االلكترونية الموجودة على االنترنت التي يسهل النفاذ إليها واستخدامها.
األنش��طة الميداني��ة .تدي��ر المنظم��ة ،ف��ي أي وق��ت م��ن األوق��ات ،أكث��ر م��ن
 2000برنام��ج ومش��روع ميداني حول العالم ،بميزانيات تص��ل في مجموعها إلى
 800مليون دوالر تقريباً .وقد يدخل ضمن ذلك العمل مع المزارعين في قراهم،
وم��ع العلماء في مختبراته��م ،ومع الحكومات ووزاراتها ،وداخل إطار الش��راكات
الدولي��ة .وكل مش��روع مصم��م بحي��ث يضي��ف المزي��د م��ن الفه��م ،والمزي��د م��ن
المعرف��ة والمزي��د من اإلقرار بمختلف العناصر التي تق��ف في الطريق المفضي إلى
تحقيق األمن الغذائي .ولكل مشروع هدف محدد – أي مشكلة محددة ينبغي له
حلها .وتوفر المنظمة األدوات والخبرات الفارقة ،ملتمس��ة دوم ًا وسائل اكتشاف
أفضل الممارسات وتقاسم ما يتم تعلمه ويفيد ذلك في تحقيق الهدف المزدوج
إلعطاء المشروعات الميدانية تأثير ًا حافزا ،مع التكفل بأن تكون المساعدة التي
تقدمها المنظمة قائمة على أحدث الخبرات العملية.

التجارة الدولية ،واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،وهيئة الموارد الوراثية النباتية.
وف��ي كل س��نة تق��دم المنظمة أيض�� ًا تس��هيالت لمئ��ات االجتماع��ات والحلقات
الدراسية التي تتناول جوانب األمن الغذائي والتغذية.
الش��راكة .اعتمدت المنظمة طوال تاريخها على الش��راكات من أجل إقامة جبهة
عريض��ة وموحدة ف��ي جهودها لتحقيق األم��ن الغذائي العالم��ي .فموظفوها من
الخب��راء ،واألخصائيي��ن الزراعيين والحرجيين ،وأخصائيي مصايد األس��ماك والتربية
الحيواني��ة والتغذي��ة ،وعلم��اء االجتم��اع ،واالقتصاديين ،واإلحصائيي��ن – يعملون
كلهم مع وزارات الحكومات ،والش��ركاء غير الحكوميين والش��ركاء من المجتمع
المدن��ي ،والمؤسس��ات األكاديمية والبحثي��ة ،ومع القطاع الخ��اص ،بما في ذلك
األس��ر الزراعية والريفية ،من أجل تقاس��م الخبرات .وتش��ارك المنظمة في أفرقة
الوكاالت األخرى لألمم المتحدة ،وتس��تضيف آليات وأفرقة مهام ولجان مشتركة
بين الوكاالت لكي تحقق أفضل اس��تخدام للموارد ولكي تزيد من مكانة برامجها.
وق��د ع��ززت المنظم��ة م��ن تعاونها م��ع األمم المتح��دة ،وعلى األخ��ص من خالل
ش��راكتها م��ع وكاالتي األم��م المتحدة الش��قيقتين المعنيتي��ن باألغذية واللتين
تتخ��ذان من روم��ا مقر ًا لهم��ا ،وهما برنام��ج األغذي��ة العالمي والصن��دوق الدولي
للتنمي��ة الزراعي��ة – لكي تتصدى بص��ور ٍة أكثر فعالية للتحدي��ات التي تواجه تحقيق
األهداف اإلنمائية لأللفية.
النه��ج المتبع في مواجهة الجوع وس��وء التغذية .في الس��نوات األولى من
القرن الحادي والعشرين ،وضعت المنظمة نهج ًا ذي شقين في حربها ضد الجوع،
وشرعت في تطبيقه ،السيما عن طريق ربط التدخالت الفورية للتخفيف من حدة
الجوع مع اس��تراتيجية طويلة األجل للنمو المس��تدام والعم��ل على زيادة المرونة
أثناء األزمات الممتدة .وبهذا النهج ،تركز البرامج القصيرة األجل الحرجة لش��بكات
األم��ان والحماي��ة االجتماعي��ة على الوصول ألكث��ر الناس احتياجاً ،م��ع تكفلها في
الوقت نفس��ه بأن يحصل المزارعون من أصح��اب الحيازات الصغيرة على األدوات
والتكنولوجي��ات الضروري��ة التي تمكنه��م من زي��ادة اإلنتاج .أما بالنس��بة لألجلين
المتوسط والطويل ،فترى المنظمة أن الحل الهيكلي لمشكالت الجوع يكمن في
زي��ادة اإلنت��اج الزراعي في البلدان المعرضة لنقص األغذية .وس��وف يتطلب ذلك
اس��تثمارات وطني��ة ودولية في القطاع��ات الزراعية في البل��دان الفقيرة من أجل
تعزيز إنتاجيتها ودخلها.

القواعد والمواصفات .تقوم المنظمة ،على المس��توى العالمي ،بوضع القواعد
والمواصف��ات التي تس��اعد في توجيه األنش��طة والت��ي تتراوح بي��ن وضع قواعد
للتجارة العالمية في األغذية وبين وضع مدونات للصيد الرش��يد ،واإلش��راف على
هذه القواعد والمواصفات .كما تقوم المنظمة بجمع وتنظيم وتحليل المعلومات
على األصعدة اإلقليمية ودون اإلقليمية والقطرية ،ثم تقوم بنش��رها في ش��كل
مش��ورات ف��ي المج��االت السياس��اتية والقانوني��ة والفني��ة ،مصحوب��ة بأنش��طة
تس��تهدف تنمية الموارد البشرية ،وتعزيز المؤسسات ،والقيام بعمليات طوارئ،
ووضع مشروعات تجريبية ،ودعم االستثمارات العامة والخاصة في هذا القطاع.
منت��دى محاي��د .تمث��ل المنظم��ة منتدى مفتوح�� ًا بإم��كان ال��دول أن تجتمع فيه
لمناقش��ة المس��ائل ذات االهتمام المتبادل والتوصل إلى تفاهم مشترك .وهي
تس��تضيف آلي��ات دولي��ة كثيرة مث��ل المعاه��دة الدولية للم��وارد الوراثي��ة النباتية
لألغذي��ة والزراع��ة ،واتفاقية روت��ردام للكيماويات الخطرة والمبي��دات الداخلة في
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وزن وكاالت األمم المتحدة
المعنية باألغذية والتي توجد مقارها
في روما وخبرتها المشتركة

مشروع المليار جائع

لوكاالت األمم المتحدة الثالث التي توجد مقارها في روما – وهي
منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي والصندوق
الدولي للتنمية الزراعية – تاريخ طويل في التعاون معاً ،حيث تجمع
خبراتها ومزاياها النسبية لكي تعظم الدعم الذي تقدمه للبلدان
األعضاء فيها .فحشد قوة المنظمة في مجال الزراعة واألمن
الغذائي والتغذية وإدارة الموارد الطبيعية ،وقدرة الصندوق
الدولي للتنمية الزراعية على تقديم التمويل الضروري للبلدان
النامية ،وقدرة برنامج األغذية العالمي على تقديم حصص غذائية
إلى أشد الناس تضرر ًا في العالم ،أثبت أنه صيغة فعالة لتحقيق
نتائج إيجابية لألنشطة التي تقوم بها هذه الوكاالت الثالث معاً.

ذهبت المنظمة بجهودها المبذولة للقضاء على الجوع إلى المجال
االفتراضي وذلك بحملة «المليار جائع» التي شنتها .فهذه الحملة
التي يمكن التعرف عليها من الصفّارة الصفراء التي اتخذتها شعار ًا
لها ،هي مشروع قوي وقاطع لالتصاالت صمم بحيث يحمل قصة
من يعانون من الجوع في العالم إلى أوسع قدر من الجماهير،
وإثارة الوعي بضخامة المشكلة ،وتشجيع الجماهير على المشاركة
بتوقيع التماس تدعو فيه زعماء العالم إلى العمل .وتستخدم
الصفارة الصفراء استخدام ًا مجازي ًا على سبيل اإلشارة «النفخ في
الصفارة» للتنبيه إلى موقف مرفوض ،وهو ،في هذه الحالة ،أن
هناك مليار نسمة يعيشون في أوضاع الجوع المزمن في مختلف
أنحاء العالم .وإلى جانب االلتماسات على االنترنت ،والرسائل
القصيرة ،والفاس بوك ،ومنافذ يوتيوب وتويتر إضافة إلى تنظيم
التجمعات التقليدية ،واستخدام الملصقات ،وشن الحمالت
اإلعالنية ،تكفلت المنظمة بأن تصل قصة الجوعى إلى الشباب
والشيوخ على السواء .والحملة مستمرة بدع ٍم من شركاء
المنظمة وسفراء النوايا الحسنة ،وفي المناسبات الترفيهية
والرياضية التي تظهر فيها الصفارة الصفراء .والتحدي المتمثل في
جمع مليون توقيع ليس سوى البداية .أما الخطوة التالية فهي
إشعار زعماء العالم بالضغط الذي يمثله مليون شخص أو أكثر
ممن وقعوا االلتماسات ،واالعتراف بالدعم الشعبي ،واالستجابة
لذلك بنقل الجهود المبذولة للقضاء على الجوع إلى المكان الذي
تستحقه على رأس جدول أعمال التنمية الدولي.

وتقف هذه الشراكة كنموذج رائع لهدف األمم المتحدة المتمثل
في تيسير التعاون على صعيد منظومة األمم المتحدة بأسرها.
فالوكاالت الثالث – في موقعها الذي تتعاون فيه مع ًا لمساعدة
البلدان على إدراج أهداف األمن الغذائي والتنمية الريفية في
استراتيجياتها الوطنية للحد من الفقر – توضح أن مجموع قيمة
الوكاالت الثالث هو أكبر من حاصل جمع ما يقدمه كل منها
على حدة ،ففي عام  ،2009وافق المؤتمر العام للمنظمة على
«التوجيهات للتعاون بين الوكاالت المعنية باألغذية والتي توجد
مقارها في روما» التي كانت الوكاالت الثالث قد وضعتها مع ًا
لتسترشد بها في تعاونها في دعم األهداف اإلنمائية لأللفية
مستقبالً ،وإن كانت تسهل أيض ًا تشاطرها العمليات المتعلقة
بالموارد البشرية والتدريب واإلدارة.
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خطوط توجيهية عملية
لتحقيق حق الجميع في الغذاء
يقر الحق في الغذاء بالحق األساسي لجميع الناس في الحصول
على غذا ٍء آمن ومغذ – ال أن يتحرروا من الجوع فحسب ،بل وأن
يعيشوا حياة مفعمة بالنشاط وموفورة الصحة .فهو يهدف إلى
ضمان أن يكون لدى الجميع القدرة على إطعام أنفسهم بكرامة
أو أن تضمن لهم الفرصة الحصول على الغذاء في حالة عجزهم عن
ذلك .وفي عام  ،2009عندما صوت المؤتمر العام للمنظمة على
إدراج الحق في الغذاء في اإلطار االستراتيجي الجديد للمنظمة،
كان ذلك يمثل خطوة حاسمة في جهود تعميم الحق في الغذاء
في التيار الرئيسي عمل المنظمة وإثارة الوعي بدورها في الجهود
العالمية من أجل استئصال الجوع والفقر.
ورغم أن  160بلد ًا قد صدقت على ميثاق الحق في الغذاء منذ
أن أقرته األمم المتحدة عام  ،1966فإن االلتزام بتنفيذه فعلي ًا
كان بطيئاً .وفي عام  ،1996أدرج مؤتمر قمة األغذية العالمي
الحق في الغذاء في خطة عمل روما ،وفي عام  2002دعا مؤتمر
القمة العالمي لألغذية :خمس سنوات بعد االنعقاد ،المنظمة
إلى تشكيل فريق عمل دولي لوضع مجموعة من الخطوط
التوجيهية الطوعية لمساندة البلدان األعضاء في جهودها للترويج
لمبادرات بشأن الحق في الغذاء .وكان إلقرار مجلس المنظمة
في عام  2004لهذه الخطوط التوجيهية الطوعية في نهاية األمر،
يمثل المرة األولى التي يوافق فيها المجتمع الدولي على المعنى
الكامل للغذاء كحق أساسي لإلنسان والطرق العملية لتحقيق
هذا الحق .وأصبح فريق المنظمة للحق في الغذاء يتعاون اآلن
مع البلدان األعضاء وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة في
وضع األدوات وبناء القدرات التي تمكنّها من تنفيذ الخطوط
التوجيهية .وتستضيف المنظمة حلقات عمل ،وتقدم المشورة
الفنية والمشورة في مجال السياسات ،كما تمثل منبر ًا عالمي ًا
لتبادل الخبرات والدروس المستفادة ،داعمة جهود البلدان في
إدراج الحق في الغذاء في تشريعاتها واستراتيجياتها وسياساتها
وبرامجها الوطنية.
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عن األهداف اإلنمائية لأللفية :الصورة الكبيرة

الهدف  :1القضاء على الفقر المدقع والجوع
الهدف  :2تحقيق تعميم التعليم االبتدائي
الهدف  :3تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

الواقع أن التزام قمة األلفية بتحقيق األهداف اإلنمائية الثمانية
الفريدة قد خلق قطعة من الفسيفساء ،كل هدف يضيف عناصره
إلى الصورة األكبر لعالم أفضل ال يعيق فيه الجوع والفقر والمرض
واألمية حياة البشر أو إمكانياتهم ،وحيث الفرص متساوية بين
الرجال والنساء ،وحيث تختفي الحدود الوطنية عندما تتعاون
الدول مع ًا من أجل إقامة التنمية اإلقليمية والعالمية ودعمها.

الهدف  :4تخفيض معدل وفيات األطفال
الهدف  :5تحسين الصحة النفاسية
الهدف :6مكافح��ة فيروس نق��ص المناع��ة البش��رية/االيدز والمالري��ا وغيرهما
من األمراض
الهدف  :7كفالة االستدامة البيئية
الهدف  :8إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية
إن األهداف اإلنمائية لأللفية هي مسؤولية وطنية ،في ظل ملكية وطنية .أما دور
المنظم��ة وغيرها م��ن وكاالت األمم المتحدة فهو مس��اعدة البل��دان في تحقيق
تلك األهداف ،لكن عبء تحقيقها يقع بالكامل على عاتق الحكومات الوطنية.

عندم��ا اجتمع زعم��اء العالم في مؤتمر قمة األمم المتح��دة لأللفية في مقر األمم
المتح��دة بنيوي��ورك لم��دة ثالثة أيام في ش��هر س��بتمبر/أيلول  ،2000كان ذلك
أضخ��م اجتم��اع لزعم��اء العال��م ف��ي التاريخ .وحس��بما جاء ف��ي القرار ال��ذي أفضى
إل��ى ه��ذه القمة ،فإن مناس��بة األلفية الجدي��دة كانت تمثل "لحظ��ة فريدة وذات
مغ��زى رمزي" لتأكيد رؤي��ة دافعة لألمم المتحدة في جهودها من أجل مس��اعدة
المواطنين في أفقر بلدان العالم لكي يعيشوا حياة أفضل بحلول عام  .2015وقد
كان رؤس��اء الدول المائة ،ورؤساء الحكومات السبع واألربعون ،وأولياء العهد
الثالث��ة ،ونواب الرؤس��اء الخمس��ة ،ونواب رؤس��اء ال��وزراء الثالث��ة ،والمندوبون
اآلخ��رون البال��غ عدده��م  8000من��دوب ،على مس��توى هذا الح��دث باعتمادهم
إعالن األلفية الذي ألزم فيه المش��اركون في القمة دولهم بإقامة شراكة عالمية
جدي��دة من أج��ل تحقيق مجموعة م��ن ثمانية أه��داف إنمائية لأللفي��ة خالل فترة
زمنية محددة.
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ورغم أن كل هدف من األهداف الثمانية هو عالم بحد ذاته ينطوي على تحديات
عالمي��ة هائل��ة ،فإنه��ا أيض�� ًا مترابط��ة ،وبالتالي فإن الجه��ود التي تب��ذل لتحقيقها
ينبغ��ي أن تك��ون متع��ددة األبع��اد ومتع��ددة القطاع��ات .ف��أي تق��دم يحرز في
تحقي��ق أي منها س��يكون ل��ه تأثير إيجابي على النجاح بالنس��بة لأله��داف األخرى،
تمام ًا كما أن أي قصور في إحراز تقدم في أحدها س��يكون له تأثيره الس��لبي على
إمكانية نجاح األهداف األخرى.
والتزام�� ًا م��ن المنظمة بواليته��ا لتحقيق األم��ن الغذائي العالمي ،فإن إس��هامها
المباش��ر األول يخص بالطبع اله��دف  ،1أي القضاء على الجوع والفقر .وباإلضافة
إل��ى ذل��ك ،ف��إن خب��رة المنظم��ة الفني��ة ف��ي مج��االت الزراع��ة والغاب��ات ومصايد
األس��ماك وإدارة الم��وارد بصور ٍة مس��تدامة تعطيها ميزة نس��بية لقيادة الجهود
م��ن أجل دعم تحقيق الهدف  ،7أي كفالة االس��تدامة البيئية .إن اس��تمرار الجوع
يبط��ئ من تحقي��ق جميع األه��داف اإلنمائية لأللفي��ة ،كما أن القض��اء على الجوع
ه��و مفت��اح تحقيق ه��ذه األه��داف .ولكن في الوقت نفس��ه ف��إن تحقيق أي من
األه��داف األخرى س��وف يس��هم ف��ي تحقيق اله��دف  1منها ،فم��ن الطبيعي أن
التغلب على الجوع والفقر س��يكون أس��هل لو تعلم األطف��ال ،ولو حصلت المرأة
الريفي��ة عل��ى المس��تلزمات والخدم��ات الت��ي تحتاجه��ا لتع��ول أس��رتها ،ولو كان
سكان الريف أصحاء.
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توضيح الترابط بين األهداف اإلنمائية
لأللفية عن طريق الغابات

المنظمة تساهم في رصد مدى
التقدم نحو تحقيق األهداف

تساهم الغابات إسهام ًا مباشر ًا في القضاء على الجوع والفقر
(الهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية) وكفالة االستدامة
البيئية (الهدف  .)7ولكن لنفكر قليالً .فالغابات لها أيض ًا دور مباشر
من خالل وظائفها االجتماعية واالقتصادية والبيئية المتعددة.
فهي تساعد في تخفيض معدل وفيات األطفال وتحسين
الصحة النفاسية (الهدفان  4و )5عن طريق مساهمتها في
األمن الغذائي وتوفير أدوية طبيعية .كما أن الدخول اآلتية من
الغابات تساعد األسر الريفية على إرسال أبنائها إلى المدارس
(الهدف  )2باإلضافة إلى أن البرامج الحرجية التي تراعي المنظور
اإلنساني تساعد في تمكين المرأة وتحسين فرص حصولها على
فوائد الغابات (الهدف  ،)3هذا باإلضافة إلى اتخاذ التدابير ذات
الصلة بالغابات للتخفيف من اآلثار السلبية لفيروس نقص المناعة
البشرية/االيدز واألمراض األخرى.

وضعت في إطار األهداف اإلنمائية الثمانية لأللفية مرام محددة
يمكن قياسها ويلتزم بلوغها على مدى فترات زمنية محددة،
وتقاس على أساس ستين مؤشراً .وتقوم المنظمة برصد مدى
التقدم نحو الوفاء بمؤشرات الهدفين  1و 7من األهداف اإلنمائية
لأللفية ،وهي مؤشرات تشمل:

ويتن��اول الج��زء التالي األه��داف اإلنمائي��ة الثماني��ة لأللفية ك ٌل على ح��دة ،وعلى
األخ��ص النظ��ر في كيفي��ة تبادلها التأثي��ر مع الهدف ال��ذي ت��رى المنظمة وإعالن
األلفية نفس��ه أنه حاس��م في أهميته لتحقيق األهداف الس��بعة األخرى ،أال وهو
القضاء على الفقر المدقع و الجوع.

▪

الهدف  ،1المؤشر  – 9-1نسبة السكان تحت الحد األدنى
الستهالك الطاقة من األغذية،

▪

الهدف  ،7المؤشر  :1-7نسبة األراضي التي تغطيها
الغابات ،والمؤشر  :4-7نسبة المخزونات السمكية في
الحدود البيولوجية اآلمنة ،والمؤشر  :5-7نسبة موارد
المياه المستخدمة ،والمؤشران  6-7و( 7-7ويتم اإلبالغ
عنهما من خالل االتحاد العالمي لصون الطبيعة) :نسبة
األراضي والمسطحات المائية المحمية ،ونسبة األنواع
المهددة باالنقراض.

ورغم أن األهداف اإلنمائية لأللفية وضعت في عام  ،2000فإن
السنوات الواقعة بين  1990و 1992كانت هي األساس الذي تم
الرصد بناء عليه .وكانت شعبة اإلحصاءات في المنظمة هي التي
جمعت البيانات التي استخدمت في كتابة التقارير عن المؤشرات،
كما تم جمعها من خالل مجموعة من نظم وتقديرات المعلومات
العالمية في المنظمة ،مثل التقرير العالمي للموارد الحرجية في
العالم لدى إدارة الغابات في المنظمة ،وحالة مصايد األسماك
وتربية األحياء المائية لدى إدارة مصايد األسماك ،وقاعدة البيانات
اإلحصائية عن موارد المياه الريفية ،وهى نظام عالمي للمعلومات
عن المياه والزراعة من إعداد إدارة الموارد الطبيعية والبيئة .كما
أقامت المنظمة جهات اتصال تمثل كل واحدة منها هدفا من
األهداف اإلنمائية الثمانية لأللفية داخل المنظمة.
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الهدف 1

القضاء على الفقر المدقع والجوع

الهدف 1
ونظ��ر ًا ألهمي��ة الجوع ونق��ص التغذية كس��ببين للفقر واألمية والم��رض والوفاة،
ونظ��ر ًا ألن  75ف��ي المائ��ة من فق��راء العالم يعيش��ون في المناط��ق الريفية من
البل��دان النامي��ة ،فليس بمس��تغرب أن تكون هذه المناطق الريفية نفس��ها هي
الت��ي تض��م الغالبية العظمى م��ن  72مليون طف��ل ال يتلقون التعلي��م االبتدائي،
و 800ملي��ون نس��مة ال يحصل��ون على مي��اه نقي��ة ،و 2.5مليار نس��مة ال يحصلون
على خدمات اإلصحاح السليمة ،وعشرة ماليين طفل يموتون كل عام قبل بلوغ
الخامس��ة م��ن أعماره��م ،ونصف مليون ام��رأة تموت أثناء الحم��ل أو الوضع ونحو
 33مليون نس��مة يعيش��ون بفي��روس نقص المناعة البش��رية ،ومليوني نس��مة
يموتون بسبب مرض االيدز في كل عام.

الهدف  1من األهداف
اإلنمائية لأللفية :القضاء
على الفقر المدقع والجوع
م��ن المفه��وم تمام�� ًا أن الفق��ر المدق��ع ه��و الس��بب األساس��ي للج��وع المزم��ن
ونق��ص التغذي��ة .فالفقراء ال يملكون وس��ائل الحصول على الغ��ذاء الضروري أو
إنتاجه ليعيش��وا حي��اه مليئة بالصحة ،كم��ا أنهم أقل مرونة ف��ي مواجهة األحداث
غير المتوقعة.
وم��ع ذل��ك ،فليس هن��اك اعتراف كاف ب��أن الجوع يمك��ن أن يكون س��ببا مهما
في الفقر .ولكن األعداد تقول لنا إن ُس��دس س��كان العالم يعانون من الجوع،
وأن الج��وع – ب��دوره – يؤثر عل��ى صحته��م وإنتاجيتهم .فهو الس��بب في فقدان
م��ا يع��ادل ماليين الس��نين من الحي��اة اإلنتاجية نتيج��ة حاالت الوفي��ات المبكرة،
والمرض والعجز التي يسببها.

تحديد ثمن الجوع
تصل قيمة الحسم الحالية للتكاليف الكلية لسوء التغذية الناجم
عن نقص الطاقة والبروتين ،ونقص أوزان المواليد ،ونقص
العناصر المغذية الدقيقة مثل الحديد واليود طوال أعمار جيل
من األطفال ناقصي التغذية ،إلى ما يتراوح بين  5في المائة و10
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي للعالم النامي .أي ما يقرب
من  500مليار دوالر .وهذه العالقة بين الجوع وانخفاض اإلنتاجية
والفقر المدقع تصنع مصيدة يصعب على الجوعى اإلفالت منها.
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إن الج��وع ونق��ص التغذي��ة ال يقتصران عل��ى المناطق الريفية .فف��ي حين أنه من
المؤك��د أن فى المناطق الحضري��ة أغذية متوافرة بقد ٍر أكبر ط��وال العام ،وهناك
ف��رص أكث��ر للعم��ل والحص��ول عل��ى الخدم��ات االجتماعية فإنه��ا ال تفي��د الجميع
بالتس��اوي .فهن��اك أع��داد متزاي��دة من فق��راء الحض��ر ،بم��ن فيه��م المهاجرين،
يكافح��ون ف��ي كل ي��وم لتوفي��ر ما يكف��ي من الطعام ألس��رهم .فه��ؤالء الذين
يرحل��ون إل��ى الم��دن الب��د أن يتبنوا طرق��ا جديدة للحص��ول على الغ��ذاء وإعداده
وتناول��ه .ولك��ن س��وء الم��أوى ،ونق��ص اإلصح��اح والخدم��ات الصحي��ة ،وع��دم
كفاي��ة الخدم��ات االجتماعي��ة ف��ي المناط��ق العش��وائية ،كل ذل��ك يضاع��ف من
مشكالت الفقراء.
زي��ادة إنت��اج األغذي��ة .حل جزئي .تتس��م أرقام الج��وع األخيرة بالتقل��ب ،إذ إنها
تش��ير إل��ى أن نق��ص التغذية لي��س ناجما عن اإلم��دادات الدولي��ة المحدودة من
األغذي��ة .فقد جاء في نش��رة توقع��ات األغذية التي تصدره��ا المنظمة أن اإلنتاج
حقق مس��توى قياس��يا ف��ي عام  ،2008ولم يق��ل إال بقد ٍر قليل ف��ي عام .2009
وق��د كررت المنظمة بإلحاح منذ فترة طويل��ة أن العالم ينتج أغذية تكفي إلطعام
جمي��ع س��كانه ،ولك��ن هن��اك مش��كالت كامن��ة م��ن حي��ث الف��رص االقتصادي��ة
والتوزيع والفاقد.
وبعب��ارة أخ��رى ،فإن االعتراف بأن التنمي��ة الزراعية والحصول عل��ى أغذية مغذية
أمران ضروريان للحد من الفقر ومن انعدام األمن الغذائي ونقص التغذية ،ليس
س��وى جزء من المعركة ،ألن هذه األرقام تقول لنا أيض ًا إن تحسين حياة الفقراء
الجوعى في العالم وتحس��ين س��بل معيش��تهم يتطلبان أكثر من مجرد تحسين
غل��ة المحاصي��ل .فهم في حاج��ة إلى دعم ملت��زم تقدمه حكوماته��م الوطنية في
ش��كل اس��تثمارات لتحس��ين التعليم ،وفرص العمل وإدرار الدخ��ل في المناطق
الريفي��ة ،كم��ا أنهم يحتاجون إلى اس��تثمار من قطاع خاص مس��ؤول ف��ي الزراعة
التجاري��ة وف��ي التصنيع الزراعي لمس��اعدتهم على تحس��ين الممارس��ات الزراعية
وتمكينه��م من ترك الزراعة إلى قطاعات اقتصادية أخرى .ولكي نكون واقعيين،
فإنهم بحاجة إلى البنية األساسية.
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البنية األساس��ية .ال تملك البلدان الفقيرة البني األساس��ية الالزمة لنقل إنتاج
األغذية الطازجة من المناطق الريفية إلى المدن أو إلى موانئ التصدير .كما أنها ال
تملك مرافق مناسبة للتخزين أو لنقل الحبوب الموسمية والخضر والفاكهة الطازجة
الت��ي تنتجه��ا ،ليتعرض هذا االنتاج بالتال��ي إلى تهديدات من الحش��رات الضارة أو
التلف قبل أن تستطيع استهالك المحاصيل الزائدة أو شحنها إلى األسواق.
الفرص االقتصادية .كما شاهدنا أثناء أزمة االرتفاع الشديد في أسعار األغذية
ف��ي  ،2008–2007ف��إن ارتف��اع ثم��ن األغذي��ة كان ل��ه تأثي��ره الهائ��ل عل��ى من
يعان��ون م��ن الج��وع ونقص التغذي��ة ،ألن الكثير من األس��ر الفقيرة يمثل مش��تر
صاف لألغذية .فحتى هؤالء الذين يزرعون أغلب ما يستهلكونه ،مازالوا يضطرون
إل��ى ش��راء جزء م��ن غذاء أس��رهم ،ليعان��وا بالتالي عندم��ا ترتفع األس��عار .وقد
بين��ت التجربة أن الخط��وة األولى التي تتخذها األس��ر الفقيرة ه��ي تقليل اإلنفاق
على الغذاء وتقليل اس��تهالك األغذية غير األساس��ية .وأول ما تؤثر عليه آليات
التكي��ف هذه ه��و التنوع (كمي��ة العناص��ر المغذي��ة الدقيقة) وس�لامة األطعمة،
وحجم كميات األغذية ،ثم المتحصل من الطاقة في نهاية األمر .ومما يزيد الطينة
بل��ة تقليل عملي��ات اإلنفاق األخرى ،مثل اإلنفاق على الرعاي��ة الصحية ،األمر الذي
يزيد من تهديد األوضاع التغذوية لألسر المعرضة للخطر.
وباإلضاف��ة إل��ى ذلك ،ف��إن زي��ادة تكاليف األغذي��ة قد تدفع األس��ر الفقي��رة إلى
أن تبي��ع م��ا لديها من أص��ول مثل الحيوانات ،وأن تس��عى للعمل في األنش��طة
الزراعي��ة وغي��ر الزراعي��ة ،وأن تقلل من ش��رائها للمدخالت الزراعي��ة ومن إنفاقها
عل��ى التعليم .وتؤثر اس��تراتيجيات المواجه��ة هذه على اإلنت��اج وعلى الدخل في
المستقبل وتزيد من تعرض الفقراء للخطر.
وم��ن المفارق��ات أنه مع خروج بعض البلدان النامية م��ن دائرة الفقر ،فإن التقدم
االقتص��ادي نفس��ه قد يس��هم ف��ي ارتف��اع أس��عار األغذية ليض��ر بالتال��ي بقدرة
الجوع��ى على ش��راء هذه األغذي��ة .فأغلبية الجوع��ى في العال��م يعتمدون على
الم��واد النباتية في غذائهم .ولكن مع تحس��ن االقتص��اد الوطني ،فمن الطبيعي
أن يرغ��ب س��كان البلد في تحس��ين وجباتهم ،وهو م��ا يعني غالب�� ًا إضافة المزيد
م��ن األغذية ذات األصل الحيوان��ي .وتميل الحيوانات إل��ى أن تتغذي على نفس
الحبوب التي كان من الممكن أن يتغذى عليها اإلنس��ان لوال ذلك ،لتحدث زيادة
في الطلب س��اهمت في ارتفاع أس��عار الحبوب في العالم .وفي الوقت نفس��ه،
تأث��رت أس��عار األغذي��ة ف��ي العالم تأثرا ش��ديدا بع��دة عوامل مث��ل الطلب على
الوقود البيولوجي ودعم هذا الوقود ،وارتفاع أسعار النفط واألسمدة ،والمضاربة
على السلع األساسية.
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الهدف 1

القضاء على الفقر المدقع والجوع

دعم النجاح
منظمة األغذية والزراعة تساند البلدان
في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية من
خالل البرامج القطرية لألمن الغذائي
س��اعد البرنام��ج الخاص لألم��ن الغذائي – وهو واحد من أوس��ع البرامج في تاريخ
منظم��ة األغذية والزراعة  106 -بلدان في تنفيذ مش��روعات رائدة أوضحت كيف
أن المزارعي��ن من أصح��اب الحيازات الصغي��رة يمكن أن يس��تخدموا تكنولوجيات
منخفض��ة التكلف��ة لرف��ع مس��تويات اإلنت��اج ،وتحس��ين اإلنتاجي��ة ،وتنوي��ع إنتاج
األغذية ،مما يس��اعد في نهاية المطاف على تحس��ين المتح ِّصل لهم من العناصر
الغذائية في اليوم .وقد س��اعد البرنامج ،منذ بدايته في  1995وحتى انتهائه في
 ،2008عل��ى جم��ع  890ملي��ون دوالر أمريك��ي لتنفيذ األعمال التي تس��اعد على
تحقي��ق األم��ن الغذائ��ي على مس��توى القاعدة ،بدع��م التعاون فيم��ا بين بلدان
الجنوب كمص��در للمعارف المتصلة بالتكنولوجيات وأفضل الممارس��ات المتوائمة
مع الظروف المحلية والقابلة للتنفيذ.
وقد انتقل التركيز في الوقت الحاضر من البيانات العملية االس��تطالعية الصغيرة
النطاق إلى البرامج القطرية واإلقليمية – وهي البرامج التي يمكن أن تصل نتائجها
إلى جميع السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي .وقد بدأ نحو عشرين
بل��د ًا بالفعل في وضع برامجه الوطنية وجاري مناقش��ة مثل هذه البرامج الوطنية
ف��ي أكثر م��ن أربعين بلد ًا آخ��ر .وال تتماثل هذه البرامج ألنه��ا تعكس االحتياجات
الخاص��ة ب��كل بلد .ومع ذلك ،فإن الهدف األس��مى لكل منها ه��و تحقيق الهدف
األول م��ن األه��داف اإلنمائي��ة لأللفية ،كما أنه��ا تركز عموم ًا على االس��تثمار في
مرافق البنية األساس��ية الريفية ،وعلى فرص إدرار الدخل من خارج المزارع ،وعلى
الزراعة في المناطق الحضرية وش��بكات األمان االجتماعي .وتتراوح ميزانيات تلك
البرامج بين  30مليون و 2.2مليار دوالر أمريكي ،تبع ًا الحتياجات البلد ورؤيته .وقد
اخت��ارت بعض البلدان التركيز على مرافق البنية األساس��ية الريفية ،بينما اختارت
بلدان أخرى التركيز على سالس��ل القيمة األخرى .ومع ذلك ،فإن األهم من ذلك
هو أن البلدان نفسها هي التي تقرر وجهة البرامج الوطنية ،كما أنها في كثير من
الحاالت تخصص موارد لتنفيذ تلك البرامج من ميزانياتها.

وفي إقليم المحيط الهادئ ،وافق  14بلد ًا من البلدان الجزرية على العمل مع ًا في
إط��ار برنامج إقليمي لألمن الغذائي ،بدعم م��ن إيطاليا ،ومنظمة األغذية والزراعة
وتحالف واسع من الشركاء في التنمية .وفي هذه الحالة ،يتمثل الهدف األسمى
في جعل زيادة الطابع الصحي لحياة الجزر من خالل تش��جيع س��كانها على تناول
األغذي��ة المحلي��ة التي تف��وق غيرها من حي��ث القيم��ة الغذائية والح��د من تناول
األغذي��ة المجه��زة المس��توردة .ومن المناف��ع الجانبية على هذا البرنامج توس��يع
نط��اق األس��واق المحلية أمام المواد الغذائية التي ينتجه��ا المزارعون والصيادون
المحلي��ون ،م��ع خلق عالق��ات تجارية جدي��دة بين الج��زر .وقد اعتم��د البرنامج على
التع��اون فيم��ا بي��ن بلدان الجن��وب ،فاس��تعان بخبراء م��ن الفلبي��ن والصين في
تقديم المشورة الفنية.
وتقف منظمة األغذية والزراعة على أهبة االس��تعداد أساس��ا لمساعدة البلدان
ع��ن طري��ق التع��اون م��ع أفرق��ة العم��ل الوطني��ة ف��ي وض��ع برامجه��م الوطنية،
وتصميمه��ا ،وإعداده��ا وتنفيذها .وتقدم المنظمة مستش��ارين فنيي��ن ،كما أنها
تنظم تبادل الخبراء ،وتكفل سالمة هذه البرامج من الناحية الفنية.
نهج منظمة األغذية والزراعة إزاء الهدف 1

من األهداف اإلنمائية لأللفية

اس��تثارت منظم��ة األغذي��ة والزراع��ة وع��ي العال��م بأن تحس��ين اإلنت��اج الزراعي
والقطاع��ات ذات الصلة يؤدي إلى زيادة الدخول الزراعية والريفية ورفع مس��توى
األم��ن الغذائي األس��ري .وفي نفس الوقت ،ف��إن النمو الزراعي ال��ذي يركز على
صغ��ار المزارعي��ن يش��جع عل��ى زيادة ف��رص العم��ل الريفي وغي��ر الزراع��ي ،وهذا
ب��دوره ل��ه تأثير قوي على الح��د من الفقر .كذلك زادت المنظم��ة من جهودها في
مجال عمليات اإلغاثة في حاالت الطوارئ وعمليات اإلنعاش للحد من هشاش��ة
أوضاع الفئات المتأثرة بالكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها اإلنسان.
والبرام��ج الت��ي تتصدى الس��تئصال الفق��ر المدقع والجوع البالغ تيس��ر اكتس��اب
المهارات ،والحصول على الوسائل والخدمات والحقوق التي تساعد فقراء الريف
عل��ى تحقيق تحس��ينات دائمة في معيش��تهم ،مم��ا يزيد من تأثي��ر األعمال التي
تستهدف تحقيق األهداف األخرى.

القضاء على الفقر المدقع والجوع

األنشطة الريفية المدرة للدخل:
تحديد طرق الخروج من شراك الفقر

لجنة األمن الغذائي العالمي تعتمد
اإلصالح ،وتوسع قاعدة أصحاب الشأن

إن الزيادة ،على الرغم من أهميتها األساسية ،ال تعد النشاط
الوحيد أو حتى النشاط الرئيسي ،بالضرورة لفقراء الريف .إذ تزاول
األسر الفقيرة في بلدان العالم النامية العديد من األنشطة
االقتصادية ،كجزء من استراتيجيات المعيشة المعقدة .ويعد
مشروع األنشطة المدرة للدخل في الريف مجهود ًا تعاونيا من
جانب منظمة األغذية والزراعة والبنك الدولي ،يستهدف زيادة
اإللمام بدور هذه األنشطة االقتصادية لكي يمكن أخذها في
االعتبار في خطط التنمية والحد من الفقر.

لجنة األمن الغذائي العالمي جهاز حكومي دولي يُستخدم كمنتدى
في منظومة األمم المتحدة الستعراض ومتابعة السياسات
المتصلة باألمن الغذائي العالمي .وفي سنة  ،2009مرت اللجنة
بعملية إصالح أسفرت عن فتحها أمام مجموعة أوسع من أصحاب
المصلحة وزادت من قدرتها على تشجيع السياسات التي تساعد
على الحد من انعدام األمن الغذائي .وتتمثل رؤية لجنة األمن
الغذائي العالمي بعد إصالحها في أن تكون بمثابة منتدى يتيح
الفرصة لمجموعة واسعة من أصحاب الشأن للتعبير عن آرائهم
في النظام الغذائي العالمي .وسوف يتعاون أصحاب الشأن
هؤالء في تبادل وجهات النظر والخبرات ورصد مدى فعالية
اإلجراءات التي تتخذ للحد من الفقر وسوء التغذية .بموجب عملية
اإلصالح أصبحت هيئة المكتب المؤلفة من  13عضواً ،تكملها
جماعة استشارية من ممثلي وكاالت األمم المتحدة وأجهزة
األمم المتحدة األخرى ،ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير
الحكومية ،ومؤسسات البحوث الزراعية الدولية ،والمؤسسات
المالية ،والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية .وتتشاطر وكاالت
األمم المتحدة التي تقع مقارها في روما ،وهي منظمة األغذية
والزراعة ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،وبرنامج األغذية
العالمي واجبات أمانة اللجنة .وسوف تيسر لجنة األمن الغذائي
العالمي دعم المبادرات الوطنية للحد من الفقر ،وتقوية الصالت
على المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية ،وتشكل هيئة من
الخبراء رفيعي المستوى في األمن الغذائي والتغذية لضمان قيام
الحلول المقترحة للقضاء على الجوع بأحدث المعارف العلمية.

واألنشطة الريفية المدرة للدخل تزود الدوائر المعنية بالتنمية
الدولية بقاعدة بيانات مبتكرة عن مصادر الدخل .وجاري توسيع
هذه القاعدة باستمرار ،بحيث أصبحت تتضمن في الوقت الحاضر
 29دراسة استقصائية تغطي  17بلد ًا في أفريقيا ،وآسيا ،وشرق
أوروبا وأمريكا الالتينية .ويستخدم الباحثون في الحكومات ،وفي
القطاعين العام والخاص ،والجامعات والمنظمات الدولية ،بيانات
األنشطة الريفية المدرة للدخل في إجراء دراسات عن الكثير من
القضايا المتصلة بالسياسات .ويستفيد الباحثون والمحللون في
منظمة األغذية والزراعة استفادة كبيرة من قاعدة البيانات هذه
في إجراء الدراسات عن القضايا الرئيسية المتصلة بالسياسات
مثل تنويع مصادر الدخل ،والروابط بين األنشطة الزراعية وغير
الزراعية ،وملكية األصول اإلنتاجية ،وتأثير االرتفاع الشديد في
األسعار على األسر والعمالة باألجر في المناطق الريفية ،والزراعة
في المناطق الحضرية ،والعمالة بحسب الجنس وفي المناطق
الريفية ،ودور اإلنتاج الحيواني في الحد من الفقر.

وعل��ى س��بيل المث��ال ،وضع��ت المكس��يك برنامج�� ًا اس��تراتيجي ًا لألم��ن الغذائي
يس��تهدف أكثر المناط��ق تعرض ًا النعدام األمن الغذائ��ي ،ويتضمن تقديم الدعم
السياس��ي والمؤسس��ي والفني عل��ى جميع المس��تويات .وهذا البرنام��ج تم ِّوله
حكومة المكس��يك بالكامل ،وقد حق��ق بالفعل نتائج إيجابية ف��ي تلبية األهداف
المح��ددة بعناي��ة ،وصمد أمام التغيرات في القيادة السياس��ية ،مما يدل على أنه
يتمتع بالقبول على المستوى المؤسسي.
وف��ي س��يراليون ،الت��ي تأتيها معظ��م الموارد م��ن مص��ادر خارجية ،تتخ��ذ القيادة
الحكومي��ة موقف�� ًا قوي ًا جد ًا م��ن البرنامج الخاص لألمن الغذائي ،المعروف باس��م
عملي��ة تغذي��ة أبناء األم��ة .ولقد تعامل��ت الحكومة في الماضي م��ع مرافق البنية
األساس��ية واإلنتاج الزراعي كقضيتين منفصلتي��ن ،ولكنها تتعامل مع مثل هذه
القضاي��ا ف��ي الوق��ت الحاضر في إط��ار البرنامج الخ��اص لألمن الغذائ��ي ،وتنظر إلى
سلسلة القيمة بأكملها لتحديد أفضل اآلليات التي تحقق منفعة المزارعين.
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القضاء على الفقر المدقع والجوع

القضاء على الفقر المدقع والجوع

الذ َّرة من أجل السالم :التكنولوجيا
النووية في خدمة الزراعة

الجهود المتجددة
لمكافحة جوع األطفال

البناء على النجاح الذي
حققه برنامج مدارس تدريب
المزارعين في غرب أفريقيا

إن برنامج االستفادة من التقنيات النووية المشترك بين منظمة
األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،الذي يتراوح
نطاق عمله على تتبع النظائر المشعة التي تُمكن العلماء من
تحديد االستخدام األمثل لألسمدة وتوقيت استخدامها إلى
التربية القائمة على تكنولوجيا الطفرات التي تُع ِّجل من استنباط
أصناف المحاصيل الوفيرة الغلة والمقاومة لألمراض والجفاف،
يساعد البلدان األعضاء في تطبيق أحدث التكنولوجيات النووية
في تحسين األمن الغذائي .والبرنامج هو الشعبة المشتركة
الوحيدة في منظومة األمم المتحدة ،وهو برنامج األمم المتحدة
الوحيد الذي تتبعه مختبرات خاصة به .وباإلضافة إلى األبحاث
التي تُجرى في مختبراته الموجودة بالقرب من مقر الوكالة الدولية
للطاقة الذرية في فيينا ،يتعاون القسم المشترك مع معاهد
البحوث في البلدان المتقدمة والنامية في تنفيذ مشروعات بحثية
منسقة .وتتعاون مع البرنامج حاليا نحو  600مؤسسة بحوث
ومحطة تجارب في تنفيذ نحو  25مشروع ًا سنوياً .وقد شاركت
الشعبة المشتركة في تنفيذ مشروع ناجح الستئصال مرض
الطاعون البقري ،وهي تعكف في الوقت الحاضر على تطبيق
تقنيات الحشرات العقيمة في محاولة لمكافحة ذبابة تسي تسي،
وكالهما من المساهمات الحيوية لتحسين معيشة الفقراء في
المناطق الريفية من البلدان النامية في العالم .وتقدم الشعبة
المشتركة أيض ًا الدعم الفني ألكثر من  200مشروع وطني
وإقليمي للتعاون الفني.

انضمت منظمة األغذية والزراعة إلى منظمة األمم المتحدة
للطفولة (اليونيسيف) ،وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة
العالمية ،وغيرها من أصحاب الشأن الرئيسيين ،في التركيز على
اإلجراءات التي تنفذ على المستوى القطري للتخفيف من نقص
التغذية الذي يعاني منه األطفال ،وذلك من خالل الجهود
المتجددة لمكافحة جوع األطفال .وتساهم المنظمة بنشاط في
عملية برنامج الجهود المتجددة لمكافحة جوع األطفال ،حيث تقود
جهود بناء القدرات في مجال األمن الغذائي والتغذية ،وتعمل
على استكشاف إمكانيات استخدام األغذية المحلية األصلية في
تنويع اإلنتاج األسري لألغذية وتحسين مستويات التغذية .ويبنى
البرنامج على الجهود والخبرات الحالية ،ويسعى إلى تحقيق التآزر
وتشجيع تطبيق الممارسات الجيدة في مجال األمن الغذائي،
والصحة العامة والحماية االجتماعية ،ويعمل على بناء األطر
الوطنية التي يمكن لألنشطة المشتركة بين القطاعات والوكاالت
أن تركز داخلها على تحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة للجهود
اإلنسانية واإلنمائية .وعلى سبيل المثال ،ففي موريتانيا ،تتعاون
الوكاالت المشاركة في برنامج الجهود المتجددة لمكافحة جوع
األطفال مع الوزارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ،لتحديد
األنشطة والثغرات الحالية المتصلة باألغذية والتغذية .وفي
جمهورية الو الشعبية الديمقراطية ،تعاونت المنظمة مع الحكومة
في وضع استراتيجية شاملة للتغذية ،وخطة عمل ومبادئ
توجيهية لما يلزم عمله لكسر دورات سوء التغذية الحالية .ويعد
انتشار نقص الوزن من المؤشرات الرئيسية في الجهود المبذولة
لخفض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع.

يواصل برنامج مدارس تدريب المزارعين ،الذي أنشئ لتحسين
المهارات الزراعية وإزكاء الوعي لدى صغار المزارعين ببدائل
المواد الكيميائية السمية ،إتاحة خبراته تدريجيا للمشروعات
والمنظمات األخرى .وقد ع ِمل البرنامج اإلقليمي لإلدارة المتكاملة
لإلنتاج واآلفات في غرب أفريقيا ،الذي تموله هولندا ،ومرفق
البيئة العالمية وبرنامج التعاون بين االتحاد األوروبي ودول
أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ مع  116 000مزارع في
أربعة بلدان بغرب أفريقيا ،مما أسفر عن تحسين غلة المحاصيل
وزيادة الدخول .وفي الوقت الذي يواصل فيه البرنامج تنفيذ واليته
األصلية وهي التدريب على اإلدارة المتكاملة لإلنتاج واآلفات،
فإنه يدعو المبادرات اإلنمائية األخرى إلى المشاركة في بنيته
األساسية المستقرة التي تشمل وحدات للتنسيق القطري تعمل
بكفاءة ،ومئات األشخاص المدربين على تيسير األعمال ،وشعور
مستقر بالثقة بين موظفي برنامج مدارس تدريب المزارعين
والمؤسسات والمجتمعات المحلية ،وخبرة في ترجمة الرسائل
الفنية إلى لغة من السهل على المزارعين استيعابها .ونتيجة
لذلك ،أصبح العديد من مشروعات التنمية الخاصة باألرز ،والقطن،
وتلوث األنهار ،والزراعة داخل مناطق الغابات ،واألساليب الزراعية
التي تساعد على صيانة خصوبة التربة ،وتغير المناخ ،والعديد من
المحاصيل األخرى التي تشتهر بها هذه المناطق ،تستخدم اآلن
البنية األساسية لبرنامج مدارس تدريب المزارعين وتستفيد من
خبراته .وقد اتسع نطاق البرنامج ليشمل ثالثة بلدان أخرى.

األغذية تأتي أو ًال

منظمة األغذية والزراعة واألهداف اإلنمائية الثمانية لأللفية

منظمة األغذية والزراعة واألهداف اإلنمائية الثمانية لأللفية

األغذية تأتي أو ًال

17

الهدف 2

تحقيق تعميم التعليم االبتدائي

الهدف 2
تعليم األطفال يقتضي األخذ بنهج شمولي .على الرغم من أن الهدف الثاني
من األهداف اإلنمائية لأللفية ينص على تعميم التعليم االبتدائي ،فإن القائمين
عل��ى تحقيق هذا اله��دف يعترفون بالحاجة إلى األخذ بنهج ش��مولي يتضمن أيض ًا
تعليم الش��باب والبالغين .وقبل عش��ر س��نوات من انعقاد قم��ة األلفية ،كانت
منظمة األغذية والزراعة من بين المش��اركين في المؤتمر العالمي لتوفير التعليم
للجميع ،الذي ُع ِقد في تايلند لمناقش��ة القضايا المتصلة باألمية ،واتفق على تجاوز
نم��وذج التعلي��م االبتدائي الذي يرك��ز فقط على إلم��ام األطفال بمب��ادئ القراءة
والكتاب��ة والحس��اب ،وأضاف إليه��ا «المهارات الحياتي��ة» لجميع الفئ��ات العمرية.
وبمعن��ى آخ��ر ،كان الهدف يتمثل ف��ي وضع منهج تعليمي ت��درس فيه للجميع –
أطفاالً ،وشباب ًا وبالغين – موضوعات مثل الزراعة ،والتغذية ،والصحة ،وتوفر لهم
المعلومات التي يحتاجون إليها للعيش بكرامة ولكي يكونوا منتجين .والمهارات
الحياتية تعطي للدارس��ين فكرة عامة عن كيفية تحدي��د اختياراتهم عن ِعلْم ،بما
ف��ي ذل��ك ف��ي القضايا المتصل��ة بكيفية زراع��ة المحاصي��ل ،أو المواعيد المناس��بة
لإلنجاب أو كيفية المحافظة على البقاء في مواجهة األعاصير.

الهدف  2من األهداف
اإلنمائية لأللفية :تحقيق
تعميم التعليم االبتدائي
لطالم��ا قي��ل إن التعليم محرك قوي للحد من الجوع والفقر .ومع ذلك ،فإن الجوع
والفق��ر ل��م يصم��دا حتى اليوم فق��ط ،بل إنهما يقف��ان في س��بيل محاولة تعميم
التعلي��م االبتدائي ألنهما يس��اهمان ف��ي اعتالل الصحة ويقي��دان قدرة األطفال
على التعلم.
ويعاني س��كان الريف م��ن عدم توافر التعليم ومن األمية ،مم��ا يؤثر على اإلنتاج
وعل��ى الحص��ول عل��ى فرص العم��ل ،ويؤثر عل��ى قدرتهم على الكس��ب .وتتخلف
المناط��ق الريفي��ة كثي��ر ًا عن المناط��ق الحضرية من حي��ث المواظبة على الدراس��ة
وإنه��اء مرحل��ة االبتدائ��ي ،على الرغم من أنه من المعلوم أن كل س��نة دراس��ية
تزيد من قدرة الفرد على الكس��ب بنس��بة  10في المائة تقريباً .فالمزارعون الذي
أمض��وا أرب��ع س��نوات فقط ف��ي التعليم تك��ون قدرته��م اإلنتاجية أعل��ى من غير
المتعلمين بنس��بة  9في المائة ،وترتفع هذه النسبة إلى  13في المائة عند توافر
مستلزمات اإلنتاج مثل األسمدة واآلالت الزراعية.
االعتراف باحتياجات المناطق الريفية .تش��ير الدراس��ات االس��تقصائية الحالية
إلى أن  80في المائة من األطفال الذين في س��ن االلتحاق بالمدارس االبتدائية،
وعدده��م  72ملي��ون طف��ل ،يعيش��ون ف��ي مناط��ق ريفية يتفش��ى فيه��ا الفقر
والجوع .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن معدالت المواظبة على الدراس��ة وإنهاء مرحلة
التعليم االبتدائي هي األقل بين أطفال الريف .كذلك توجد فجوة بين الجنسين،
حي��ث إن احتم��االت االلتح��اق بالمدارس والمواظب��ة عليها وإنه��اء مرحلة التعليم
االبتدائ��ي أق��ل بالنس��بة للبن��ات .فض ًال ع��ن ذلك ،ال تس��تطيع الكثير من األس��ر
الريفية الفقيرة تحمل الرس��وم الدراس��ية ،كما أن تلك األسر كثير ًا ما تعتمد على
أبنائه��ا في القي��ام باألعمال اليدوية مث��ل جمع حطب الوق��ود ،أو تطهير الحقول
من األعش��اب الضارة أو العناية بالحيوانات ،وبالتالي فهي ال تميل إلى إرس��الهم
إلى المدارس.

وم��ع التقدم ف��ي تحقيق تعميم التعلي��م االبتدائي في كثير من البل��دان النامية،
أصب��ح م��ن الض��روري اليوم أن نتوخ��ى الواقعية بش��أن ما ينبغ��ي أن يتحقق بعد
ذل��ك .فغالب�� ًا م��ا ال يلتح��ق األطفال ال��ذي يتّم��ون مرحل��ة التعلي��م االبتدائي في
المناط��ق الريفي��ة بالتعليم الثانوي أو العالي ألن هذه المس��تويات من التعليم ال
وجود لها في المناطق الريفية ،وأن غالبية األسر الريفية ال تستطيع إرسال أبنائها
إل��ى الم��دارس الثانوية بالمناط��ق الحضرية .وهذا يعني أنه ما ل��م تُبذل جهود من
أجل جعل التعليم للجميع ممارس��ة ش��املة تش��مل جميع أطفال الريف ،وشبابه
وبالغي��ه ،س��تكون الف��رص المتاحة أمام س��كان الري��ف الفقراء لتول��ي المناصب
القيادية أو المساهمة في تقرير سياسات بلدانهم ضئيلة جداً.

شراكة تعليم سكان الريف
ومجموعة أدواتها متاحة للجميع
تعليم سكان الريف شراكة تقودها منظمة األغذية والزراعة تضم
 60بلداً ،و 200منظمة غير حكومية ،و 30جامعة ومجموعة من
البرامج العملية والمنظمات المحلية ،وكذلك عدد ًا من المنظمات
الدولية مثل منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
(يونسكو) .وتتيح هذه الشراكة التربية والتعليم وأنشطة التدريب
على المهارات لجميع أبناء الريف ،وليس فقط للمشتغلين مباشرة
بالزراعة .وعموماً ،يشارك في أنشطة شراكة تعليم سكان الريف
أكثر من  350هيئة من بينها مؤسسات بحثية ،وهيئات لرسم
السياسات ،وهيئات معنية بالدفاع عن قضايا سكان الريف،
ومشروعات ميدانية ،كما أنها تربط بين جهود العاملين في
قطاعي التعليم والزراعة.
وقد قامت هذه الشراكة ،بتوجيه من منظمة األغذية والزراعة،
بإعداد مجموعة أدوات – يمكن للجميع اإلطالع عليها على شبكة
اإلنترنت – تتضمن مواد تعليمية وتدريبية للمرشدين الزراعيين،
والمدرسين في المناطق الريفية ،والمعلمين ،والمدربين ،واآلباء
والباحثين في التعليم النظامي وغير النظامي لسكان الريف.

معالجة منظمة األغذية والزراعة للهدف 2

من األهداف اإلنمائية لأللفية

تش��ارك منظمة األغذية والزراعة في برامج وأنش��طة تس��تهدف الحد من س��وء
تغذي��ة األطف��ال ،وزي��ادة قدرة أطف��ال الريف على االلتح��اق بالتعلي��م االبتدائي،
وتوفير التعليم والتدريب على المهارات للش��باب والبالغين في المناطق الريفية.
وعل��ى المس��توى الدول��ي ،تُعن��ى المنظمة بتيس��ير صياغ��ة السياس��ات المعنية
بإدراج س��كان الريف ف��ي التعليم ،وتبادل الممارس��ات الجيدة وتب��ادل المعارف
الخاصة بتعليم س��كان الريف .أما على المس��توى الوطني ،فتعمل المنظمة على
حف��ز التع��اون بين وزارتي التعلي��م والزراعة في صياغة االس��تراتيجيات التي تربط
بي��ن التنمي��ة الريفي��ة واألهداف الت��ي يتوخاه��ا التعلي��م للجميع .وتوف��ر المنظمة
الدعم الفني في مجال التعليم األساسي لسكان الريف ،كما تساعد في مجاالت
مثل وضع برامج الحدائق المدرس��ية التي يتعلم األطفال من خاللها كيفية زراعة
المحاصي��ل البس��تانية مع توفي��ر منتجات غذائي��ة طازجة ومغذي��ة لبرامج التغذية
المدرس��ية أو صياغ��ة البرام��ج التعليمي��ة وتوزي��ع كتيب��ات وم��واد تعليمي��ة عل��ى
المدرسين عن الحياة الريفية تتضمن قضايا مثل التنوع الحيوي ،وسالمة األغذية
ومستقبل الغابات.

دورات محو األمية تشمل التدريب
على المهارات الحياتية
«أصيب أصدقائي بالخوف عندما وقع اإلعصار .ولكنني حضرت
دورة لمحو األمية تعلمت فيها ما يجب على أن أفعله عند وقوع
اإلعصار .وعندما انتهى اإلعصار ،كانت دجاجاتي سليمة ولم تصب
بسوء ،ولكن صديقاتي الالتي لم تحضرن دورة محو األمية فقدن
دجاجاتهن .ويرجع الفضل في ذلك لدورة محو األمية .فلو أنني
فقدت كل شيء ،فإنني أستطيع أن أبدأ غد ًا من جديد ألنني
أحمل المعرفة في داخلي».

إحدى الدارسات في برنامج تعليم الكبار ،في نيكاراغوا
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الهدف 3

تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء

الهدف 3
تشجيع المس��اواة بين الجنسين أمر معقول .تعتبر منظمة األغذية والزراعة
المس��اواة بين الجنس��ين ف��ي الحصول عل��ى الم��وارد ،والس��لع ،والخدمات وفي
اتخاذ القرارات أحد األهداف األحد عشر الرئيسية التي تتوخاها المنظمة في مجال
الزراعة والتنمية الريفية خالل الس��نوات العش��ر المقبلة .ولطالما حرصت المنظمة
على معالجة الجوانب المتصلة بالفقر والجوع في برامجها التي تستهدف مساعدة
البل��دان األعض��اء في التصدي لعدم المس��اواة بين الجنس��ين على المس��تويات
المحلية واإلقليمية والوطنية.

الهدف  3من األهداف
اإلنمائية لأللفية :تعزيز المساواة
بين الجنسين وتمكين النساء
على الرغم من أن المس��اواة بين الجنس��ين تمثل هدف ًا في حد ذاتها ،هناك أيض ًا
اعتراف متزايد بضرورة إزالة الفوارق بين الجنسين من أجل تحقيق جميع األهداف
اإلنمائية لأللفية.
واله��دف  3م��ن األه��داف اإلنمائي��ة لأللفية يقيس نس��بة البنات إل��ى البنين في
التعليم؛ ونس��بة المرأة من مجموع العاملين بأجر في القطاع غير الزراعي؛ ونسبة
المقاعد التي تش��غلها المرأة في المجالس التش��ريعية الوطنية .وعلى الرغم من
أهمي��ة ه��ذه المجاالت بالنس��بة لتمكين النس��اء والبنات ،فإن التجربة تش��ير إلى
أن عملية التمكين تتطلب إتباع نهج أكثر ش��موالً ،يش��مل استراتيجيات تحسين
حصول المرأة على التس��هيالت االئتمانية ،والتدريب ،وحقوق ِمل ِكية األراضي .كما
يحت��اج التمكي��ن إلى خدم��ات حكومية تتمتع بم��وارد كافية ومفوض��ة في القضاء
على عدم المساواة بين الجنسين.
وع�لاوة على ذلك ،فل��م يتم التركيز بالق��در الكافي على معالج��ة القضايا المتصلة
بالمس��اواة بين الجنس��ين في الزراعة ،أو اإللمام بدور الم��رأة الريفية في األعمال
الرس��مية وغير الرس��مية ومس��اهمتها في تحقي��ق األمن الغذائ��ي والقضاء على
الفق��ر .فعلى الرغم من أن الزراعة على مس��توى العال��م توفر في بعض المناطق
الغالبي��ة العظمى من ف��رص العمل للمرأة ،فإن الهدف  3م��ن األهداف اإلنمائية
لأللفية ال يتضمن مس��اهمة المرأة في القطاع الزراعي الذي تعمل فيه بصورة غير
رسمية وبدون أجر في معظم الحاالت .ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،على
س��بيل المثال ،تقول تقارير منظمة العمل الدولية إن ما يقرب من  7بين كل 10
نساء يعملن في القطاع الزراعي ،ومعظمهن في قطاع زراعة الكفاف.

فف��ي عال��م يتزايد فيه تأثر س��كان الري��ف باألزم��ات العالمية مثل ارتفاع أس��عار
األغذي��ة ،وتغي��ر المن��اخ والزيادة الس��ريعة في وتيرة ح��دوث الك��وارث الطبيعية
القاس��ية ،من الطبيع��ي أن يتم التركيز عل��ى الفئات األكثر تعرض ًا للمش��اكل في
المجتمعات المحلية.
ويس��تتبع عم��ل المنظم��ة ف��ي مج��ال المس��اواة بي��ن الجنس��ين التأك��د م��ن أن
المش��اريع والبرامج تعزز المس��اواة في مش��اركة أبن��اء الريف ،نس��اء ورجاال ،في
اتخاذ القرارات ،وفي قدرتهم على ممارس��ة حقوقهم اإلنس��انية ،وفي حصولهم
عل��ى الم��وارد والس��يطرة عليه��ا .وتتع��اون المنظم��ة م��ع المؤسس��ات المحلية،
والمجتمع المدني والوزارات الحكومية لضمان كون سياسات وبرامج التنمية أكثر
شمو ًال للمساواة بين الجنسين والجوانب االجتماعية.
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كلما ركزت دول العالم على تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية،
أصبح من الجوهري أن يدرك العالم العالقة بين تحقيق المساواة
بين الجنسين وتحقيق جميع األهداف اإلنمائية لأللفية :الهدف 1
– تساهم مشاركة المرأة في اإلنتاج الزراعي وفي قوة العمل في
الحد من الفقر وتساعد على حفز النمو االقتصادي؛ الهدفان  2و4
– يساهم عدم حصول نساء الريف على فرص التعليم واألصول
اإلنتاجية في ارتفاع معدالت الوفيات بين األطفال والرضع؛
الهدف  – 5يوجد أعلى معدل للوفيات النفاسية في المناطق
الريفية ويرتبط ذلك بعدم حصولهن على خدمات الصحة اإلنجابية؛
الهدف  – 6عدم المساواة بين الجنسين له دور في انتشار مرض
اإليدز؛ واألدوار التي تقوم بها المرأة الريفية في اإلدارة اليومية
للموارد الطبيعية واإلدارة المستدامة لألراضي والمياه والتنوع
الحيوي له عالقة بضمان االستقرار البيئي.

البيانات المفصلة بحس��ب الجنس توضح األوضاع الحقيقية للجنسين .كثير ًا
م��ا يبقى تأثير انعدام المس��اواة بين الجنس��ين عل��ى المناطق الريفي��ة خافي ًا نظر ًا
لع��دم تواف��ر بيانات زراعي��ة يُعتمد عليها مفصلة بحس��ب الجن��س والعمر ،وعدم
تواف��ر قواع��د بيان��ات عالمية تؤك��د الطابع العالمي للقضايا .ولس��د ه��ذه الثغرة،
وضع��ت المنظمة منهجية ومواد تدريبية تس��تهدف بناء قدرات البلدان األعضاء
وتمكينها من إنتاج بيانات وإحصاءات مفصلة بحسب الجنس.
وترك��ز برام��ج المنظم��ة عل��ى تمكين فق��راء الريف ع��ن طريق االهتمام بتش��جيع
المس��اواة بي��ن الجنس��ين ف��ي س��ياق تحس��ين األم��ن الغذائ��ي ،وعل��ى التنمية
الزراعي��ة والريفية ،وهي كلها أنش��طة تس��اهم بدورها في الحد م��ن الفقر .ولكي
يصب��ح ذلك ممكناً ،تتع��اون المنظمة مع البلدان لزي��ادة قدرتها على جمع بيانات
مفصل��ة بحس��ب الجن��س والعم��ر ،وتحليله��ا وإع��ادة تبويبه��ا .كذل��ك ،تتع��اون
المنظمة مع ش��ركائها في منظومة األمم المتحدة ومع األفرقة القطرية بمكاتب
األم��م المتحدة م��ن أجل إزكاء الوعي بقضايا المس��اواة بين الجنس��ين والتعامل
معه��ا ف��ي س��ياق التنمي��ة الزراعي��ة والريفية .فع��ن طري��ق المعلوم��ات النوعية
والكمية عن الجنس��ين ،تستطيع الحكومات صياغة استراتيجيات التنمية الزراعية
المناس��بة ،وكذلك صياغة التدخالت وخطط التنمية الريفية التي تأخذ في االعتبار
أولويات واحتياجات النس��اء والرجال الريفيين ،واالعتماد عليها كأس��اس للتنمية
المستدامة في القطاع الزراعي والريفي.

وعل��ى الرغ��م م��ن أن ك ًال م��ن النس��اء والرج��ال يقدم��ون مس��اهمات كبيرة في
مجاالت الزراعة واألمن الغذائي ،فإن المرأة الريفية هي التي تكون مسؤولة عادة
عن األمن الغذائي والتغذية على مستوى األسرة .وتساهم النساء والرجال في
إدارة التنوع الحيوي ،وإن كانت النساء يقع عليهن الجانب األكبر من المسؤولية
ف��ي اختي��ار الب��ذور وزراع��ة المحاصي��ل التقليدي��ة .ومع ذل��ك ،أخذت ه��ذه األدوار
الزراعية التقليدية تتغير نتيجة للعولمة ،وطلبات األس��واق الخارجية وتغير المناخ،
وينبغي رصدها للتأكد من بقاء المساواة بين الجنسين هدف ًا قاب ًال للتحقيق.
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التعامل مع تغير المناخ :ال عالقة
له باالختالف بين الجنسين
أشارت دراسة أجريت في منطقة ريفية بالهند إلى وجود اختالف
في المناطق التي يهددها الجفاف بين إدراك المزارعين وتصديهم
لألحداث المناخية المتطرفة ،وتقلب المناخ والتغيرات المناخية
طويلة األجل وبين إدراك المزارعات وتصديهن لها .وقد صممت
المنظمة ،بالتعاون مع المؤسسات الهندية المحلية في والية
أندرا براديش ،وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي
من أجل التنمية ،مشروع ًا بحثي ًا بعنوان "استراتيجيات جنسانية
للتكيف مع تغير المناخ :االستفادة من خبرات المزارعين الهنود".
وكان الهدف من هذه المشروع البحثي هو اإللمام بمفهوم
المزارعين للتقلبات المناخية مثل زيادة الجفاف خالل السنوات
الثالثين األخيرة ،واستراتيجياتهم في مواجهة التقلبات المناخية.

واعتماد ًا على المعلومات التي ُج ِمعت عن طريق التحليالت
النوعية واالستقصاءات الكمية ،والتحليالت التي أجرتها
مجموعات الخبراء والمؤسسات المعنية باألرصاد الجوية ،يقدم
المشروع صورة أشمل عن أبعاد المخاطر التي تحف بالجنسين
واستراتيجيات مواجهتها ،ويوضح أهمية إدخال التحليالت
الجنسانية في إعداد السياسات ووضع االستراتيجيات الالزمة
للتكيف مع تغير المناخ في المستقبل .وقد أظهرت الدراسة أن
النساء – وهن الالتي يتولين العناية باألمن الغذائي والصحة
على مستوى األسرة – يتعرضن ألعباء متزايدة بينما يتعرض
الرجال لضغوط من جراء الظروف االقتصادية المتقلبة .وبمزيد من
التحديد ،أسفرت الدراسة عن:

▪

اإلدراك – يتفق إدراك المزارعين لتناقص األمطار وظروف
الطقس التي ال يمكن التنبؤ بها خالل السنوات 40–30
السابقة مع سجالت األرصاد الجوية والبيانات التي ُج ِمعت
عن نفس الفترة في المنطقة؛

▪

التأثير – من األرجح أن يرى الرجال أن تغيرات الطقس تؤثر
على اإلنتاج الزراعي بينما األرجح أن ترى النساء أنها تؤثر على
الصحة؛ كما أن من األرجح أن ترى النساء ( 26.4في المائة)
أكثر من الرجال ( 7.4في المائة) أن المرأة هي األشد معاناة
من الجفاف؛

▪

استراتيجيات المعيشة – يفضل الرجال الهجرة إلى أماكن
أبعد بحث ًا عن العمل باألجر ،بينما تفضل النساء العثور على
عمل بأجر في األماكن القريبة من بيوتهن عندما ال يكون
بوسعهن التنبؤ بظروف الطقس؛

▪

ندرة المواد الغذائية – يرى  17في المائة من النساء أن
المرأة تقلل من الطعام كوسيلة استراتيجية لمواجهة ندرة
األغذية ،بينما يرى  5في المائة من الرجال أن المرأة تقلل من
غذائها؛ ومع ذلك ،تتأثر األسرة بأكملها ،وخصوص ًا األطفال،
من انعدام األمن الغذائي؛

▪

المعلومات الخاصة بالطقس – يتمتع  21في المائة من
النساء بإمكانية الحصول على معلومات الطقس مقابل
 47في المائة من الرجال ،بينما تكون التوصيات الحكومية
بشأن تغيير المحاصيل أو غير ذلك من المعلومات الزراعية
موجهة فقط إلى المزارعين الرجال ،ألن القليالت جد ًا من
النساء يُعتبرن داخالت في فئة "المزارعين" ،حسب التسمية
المترتبة على الحيازات الزراعية.

وقد أظهرت الدراسة أن نوع الجنس أهم من الطائفة أو حجم
الحيازة الزراعية في تحديد الدعم المؤسسي.
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الهدف 4

تخفيض معدل وفيات األطفال

الهدف 4
وق��د برهن��ت المنظمة ،من خالل برامج التوعية الغذائي��ة ،على أن تقديم التوعية
الغذائي��ة العملي��ة ع��ن طري��ق البيان��ات العملي��ة الخاص��ة بطريقة إع��داد األغذية
لألمهات والنس��اء المس��ؤوالت عن رعايته��م كان له تأثير إيجابي على تحس��ين
ج��ودة غ��ذاء األطف��ال ،وخصوص ًا عندم��ا يرتبط ذلك باألنش��طة الخاصة بتحس��ين
ق��درة األس��رة عل��ى الحص��ول على الطع��ام المغ��ذي ،عن طري��ق زراع��ة الحدائق
الملحقة بالمنازل وتربية الحيوانات.
نهج منظمة األغذية والزراعة إزاء الهدف 4

وصفات غذائية لتحسين نوعية
الحياة :أغذية صحية ،وأطفال سعداء
وحياة أسرية مفعمة بالحيوية

الهدف  4من األهداف
اإلنمائية لأللفية :تخفيض
معدل وفيات األطفال
يم��وت م��ا يقرب م��ن  11مليون طفل س��نوي ًا قبل بلوغهم س��ن الخامس��ة ،من
بينه��م ثماني��ة ماليي��ن يموت��ون قب��ل بلوغ الس��نة األولى م��ن العم��ر .وكثير من
ه��ؤالء الرضع يموتون بس��بب حفن��ة من األم��راض المعدية الت��ي يمكن عالجها
مث��ل اإلس��هال ،وااللتهاب الرئ��وي ،والمالريا ،والحصبة .ومع ذل��ك ،فإن الحقيقة
هي أنهم يمكن أن يحافظوا على بقائهم لو أن أجسامهم ونظم المناعة عندهم
لم تُصب بالضعف من جراء الجوع وسوء التغذية .ونقص الفيتامينات والمعادن
األساس��ية يزي��د من مخاط��ر أمراض الطفول��ة .فنقص فيتامين ألف ،على س��بيل
المثال ،يزيد من مخاطر الموت بسبب اإلسهال والحصبة والمالريا بما يتراوح بين
 24–20في المائة.
تحس��ين الصح��ة بالتغذي��ة التكميلي��ة .تش��ارك المنظم��ة في جهود تحس��ين
التغذي��ة التكميلي��ة للرض��ع واألطف��ال الصغ��ار – بما يضم��ن احت��واء األغذية التي
تُعط��ى له��م باإلضافة إلى لب��ن األم على كمي��ات كافية من المغذي��ات الدقيقة
وأنه��ا تُس��تهلك بالكمي��ات المناس��بة الت��ي تمكِّ��ن األطفال م��ن التط��ور والنمو
بش��كل جي��د .وعل��ى الرغم م��ن االعتراف ب��أن توفي��ر الغ��ذاء الكاف��ي والمغذي
لألطف��ال يع��د من العوامل األساس��ية في كس��ر دائ��رة الفقر والج��وع ،فإن نحو
 200مليون طفل دون س��ن الخامس��ة يعانون من أعراض س��وء التغذية الحاد
والمزمن ،وأن أكثر من ثُلث مجموع األطفال في بلدان العالم النامية يعانون من
نقص المغذيات الدقيقة.

يمكن ببساطة الحيلولة دون التعرض لسوء التغذية الحاد عن
طريق االعتماد على لبن األم دون غيره حتى الشهر السادس من
العمر ،ثم استكمال لبن األم بأطعمة مغذية حتى السنة الثانية
من عمر الطفل .ومع ذلك ،فكثير ًا ما ال تكون المجتمعات الفقيرة
قادرة على شراء األغذية التكميلية التي يحتاجها األطفال وينبغي
عليها أن تنتجها محلياً .ويتضمن المطبوع الذي اشتركت في
إعداده منظمة األغذية والزراعة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة
(اليونيسيف) بعنوان أغذية صحية ،وأطفال سعداء وحياة أسرية
مفعمة الحيوية :تحسين ممارسات التغذية وتقديم وصفات
غذائية ألطفال وأمهات أفغانستان ،سلسلة من المبادئ
التوجيهية والوصفات الغذائية لتوعية األسر بالمعارف الغذائية
وتزويدها باألفكار والمهارات الخاصة بإضافة المزيد من النباتات
المغذية إلى الحدائق األسرية ،وبالتالي تحسين الوجبات التي
يحصل عليها األطفال .وقد ُو ِضعت الوصفات الغذائية استناد ًا
إلى االختبارات الميدانية التي أجريت على األمهات واألطفال.
ويوزع هذا الكتاب على فئات موظفي الصحة في الدوائر الحكومية،
والمنظمات غير الحكومية والفئات األخرى المعنية بتغذية
األطفال واألمن الغذائي األسري .وتعكف منظمة األغذية
والزراعة في الوقت الحاضر على توسيع نطاق هذا البرنامج،
وإعداد كتيبات بالوصفات الغذائية لبلدان أخرى ،من بينها
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية وكمبوديا.
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ته��دف منظم��ة األغذية والزراع��ة إلى دعم كل ما يس��اعد عل��ى أن تكون مرحلة
الطفول��ة مفعم��ة بالصحة وزيادة فرص األطف��ال للوصول إلى مرحل��ة البلوغ وهم
في صحة جيدة وقادرين على اإلنتاج .ولما كانت التقديرات تشير إلى أن وفاة نحو
خمس��ة ماليين طفل س��نوي ًا يمكن إرجاعها إلى الجوع وس��وء التغذية ،واعتراف ًا
ب��أن نقص التغذية عن��د األطفال ووفياتهم ال يمكن معالجتها في فراغ ،تس��اند
المنظم��ة برام��ج تحس��ين األم��ن الغذائي على مس��توى األس��رة لضم��ان حصول
األطف��ال عل��ى أطعم��ة مغذية وكافي��ة .وتضع المنظم��ة وتنفذ برامج لمس��اعدة
األس��ر الفقيرة من خ�لال المبادرات التي ترك��ز على المجتمع��ات المحلية ،وإعداد
ونش��ر مواد التدريب على س��بل تحقيق األم��ن الغذائي والتغذية على مس��توى
األس��رة ،ووض��ع وتنفي��ذ برام��ج التوعي��ة الغذائية لألس��ر والموظفي��ن الوطنيين
والمحليين المعنيين .كذلك تش��جع المنظم��ة منتدى يتناول األمن الغذائي على
مس��توى األس��رة والتغذية ف��ي المجتمعات المحلي��ة ،يتضمن تنظي��م اجتماعات
غي��ر رس��مية ،ومش��اورات للخب��راء ،وش��بكات ومواقع ش��بكية تفاعلية لتيس��ير
تبادل المعلومات ،والتعاون وتش��اطر الدروس المستفادة .ويشمل ذلك تحضير
ونش��ر معلوم��ات التغذي��ة الموجه��ة إل��ى راس��مي السياس��ات والدوائ��ر الصحية
المهني��ة ومتخ��ذي الق��رارات المتصل��ة بتمكي��ن األس��ر م��ن الحصول عل��ى المواد
الغذائية الالزمة.

الحد من الجوع وتحسين التغذية يخفضان معدالت وفيات األطفال .يؤكد
تحلي��ل االتجاهات األخي��رة أن انخفاض وفيات األطفال كان األس��رع في البلدان
الت��ي حققت أس��رع تقدم في الح��د من الجوع .وخفض انتش��ار نق��ص الوزن بين
األطفال بنسبة خمسة في المائة يمكن أن يُن ِقذ أرواح  30في المائة من األطفال
الذين يموتون بين الس��نة األولى والس��نة الخامس��ة من عمرهم .وطبق�� ًا للتقرير
ال��ذي أعدت��ه المنظمة بعن��وان حالة انعدام األم��ن الغذائي ف��ي العالم (،)2005
أظه��رت دراس��ة أجريت ف��ي  59بلد ًا م��ن البلدان النامية أن نس��بة انتش��ار نقص
الوزن بين األطفال دون س��ن الخامسة تبلغ  45في المائة .كما أظهرت الدراسة
أن النج��اح الس��ابق في الحد من وفيات األطفال ف��ي الفترة من  1966إلى 1996
يمكن أن يكون بفضل تحس��ين التغذية والحد من نسبة األطفال الذين يعانون
من نقص الوزن.
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الهدف 5

تحسين الصحة النفاسية

الهدف 5
وتق��دم منظم��ة األغذية والزراعة ،من خالل جهودها الش��املة لتحس��ين التغذية
واألمن الغذائي ،مساعدات فنية في شكل سياسات وبرامج تؤكد على ضرورة
تحس��ين فه��م العام��ة لألغذي��ة الصحية ورف��ع مس��تويات التغذية .وق��د حددت
المنظمة العديد من طرق مكافحة هذه األوضاع المزمنة التي تهدد صحة النس��اء.
فأوالً ،يجب بذل جهود تفاعلية تستهدف تحسين الوضع الغذائي للنساء .ويجب،
بالتوازي مع ذلك ،اتخاذ تدابير شاملة تستهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية،
والتوعي��ة والخدم��ات االجتماعية المتاحة للم��رأة ،وتعزيز الوضع القانوني للنس��اء
وحقوقه��ن ف��ي تملك األص��ول اإلنتاجي��ة ووراثتها ،م��ع إدماج التوعي��ة الغذائية
في المناهج المدرس��ية ،وزيادة وعي المرأة بالتغذية ،وإدخال التكنولوجيات التي
تساعدهن على التقليل من الجهد البدني وتخفيف أعباء العمل عليهن ،والعمل
على مستوى السياسات من أجل ضمان مزيد من األمن الغذائي لهن.

الهدف  5من األهداف
اإلنمائية لأللفية:
تحسين الصحة النفاسية
تموت نصف مليون امرأة س��نوي ًا بس��بب مضاعفات الحمل والوضع ،وهي حاالت
يمك��ن تالفيه��ا إذا كان بوس��ع النس��اء الحصول عل��ى تغذية مناس��بة ،وإذا كن
يتمتعن بخدمات نظافة صحية وخدمات صحية مناسبة .ومع ذلك ،فهذا ليس إال
جزء من القصة .فهذه الوفيات لها آثار إضافية تجعل الحالة أكثر سوءاً.
فاألطف��ال الذين يفقدون أمهاتهم من المرجح أن توافيهم المنية قبل الذين لم
يفقدوا أمهاتهم .والنساء الالتي تعانين من سوء التغذية من المرجح أن يعاني
أطفالهن عند والدتهم من نقص الوزن ،ش��أنهن في ذلك ش��أن النس��اء الالتي
أصبن بالتقزم بسبب سوء التغذية أثناء طفولتهن .وغالب ًا ما يتفاقم هذا الوضع
إذا م��رت الفتي��ات بمرحلة الحمل قبل بلوغهن س��ن الثامنة عش��رة ،ألن الفتيات
الالتي تحملن مبكر ًا يتوقف نموهن كما أن ذلك يحد من نمو األطفال ،األمر الذي
يح��د من نم��و األجيال المقبلة .وفي بع��ض البلدان النامية ،يول��د أكثر من  30في
المائ��ة م��ن األطفال ناقصي ال��وزن ،األمر الذي يزي��د من احتم��االت وفاتهم أثناء
فترة الرضاعة.
وتح��دث جميع ه��ذه الوفيات تقريب�� ًا –  99في المائ��ة منها – في البل��دان النامية

التي تتس��م نمطيا بمعدل للوفيات النفاس��ية يفوق ،بما يت��راوح بين  100و200

ف��ي المائة ،مقابله في البل��دان الصناعية .ويرتبط هذا بالطبع ارتباط ًا وثيق ًا بارتفاع
معدل الجوع وس��وء التغذية في العالم النامي ،خصوص ًا أن النس��اء في المناطق
الريفية من هذه البلدان تعانين من أعباء العمل الثقيلة مع اقتران ذلك بس��وء
التغذية والحمل المبكر والمتكرر الذي يزيد من ضعفهن.
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تشجع منظمة األغذية والزراعة على انتشار الوعي الغذائي بين النساء ،وخصوص ًا
ف��ي المناط��ق الريفية ،كما تس��اند تطوير وإدخ��ال التكنولوجي��ات الموفرة للجهد،
وتقدم مس��اعدات فنية من أجل زيادة الوعي العام باألغذية الصحية .وال تس��اند
المنظمة تدريب موظفي التوعية الصحية واإلرشاد الزراعي على التوعية الغذائية
فق��ط ،بل تعم��ل أيض ًا م��ع أعضاء المجتمع��ات المحلي��ة الذين يتمتع��ون باحترام
العام��ة ،مث��ل الج��دات ،والق��ادة الدينيي��ن ،والقاب�لات والمعالجي��ن التقليديي��ن،
وتشركهم في المعلومات الحديثة عن التغذية لكي يستفيدوا منها في عملهم
م��ع المجتمع��ات المحلية .وباإلضافة إلى ذلك ،تعزز المنظمة سياس��ات تحس��ين
الرعاية الصحية وتحسين األمن الغذائي األسري ،التي تسهم بدورها في تحسين
الصحة النفاسية.

منهجية إجراء الدراسات االستقصائية
على الطاقة المستمدة من حطب
الوقود تساهم في التخفيف
من أعباء العمل على المرأة
يقع عبء جمع حطب الوقود بأكمله تقريب ًا في البلدان النامية
على النساء ،وهو عمل يستهلك الكثير من الوقت ،ويمكن أن
يساهم في زيادة التصحر إذا لم يتم بطريقة تساعد على استدامة
هذا المورد من موارد الطاقة .وقد ترتب على الخريطة المتكاملة
للحالة العامة للعرض والطلب على حطب الوقود ،وهي منهجية
لدعم التخطيط االستراتيجي للطاقة المستمدة من حطب الوقود
وضعتها منظمة األغذية والزراعة بالتعاون مع معهد اإليكولوجيا
بجامعة المكسيك الوطنية ،وأثر إضافي يتمثل في تخفيف أعباء
العمل عن المرأة وتحسين صحة األسرة ودخلها ،مع المساهمة
في نفس الوقت في تحقيق االستخدام المستدام لهذا المورد.
ويتم ،عن طريق الدراسات االستقصائية لمواقع محددة
وعمليات بناء القدرات التي تجري في إطار هذه المنهجية ،تدريب
المجتمعات المحلية على كيفية إدارة موارد حطب الوقود بطريقة
مستدامة مما يسفر عن تحسين الغلة وتقليل الوقت الالزم لجمع
الحطب والحد من التلوث داخل البيوت .وتطبق هذه المنهجية
على المستويين الوطني واإلقليمي لتوفير وجهات نظر شمولية
القطاع الطاقة المستمدة من حطب الوقود بأكمله.
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الهدف 6

مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز والمالريا وغيرهما من األمراض

الهدف 6
اإلمدادات الغذائية ،واستقرارها ،وضمان فرص الحصول عليها واالستفادة منها
– يتأث��ر س��لب ًا بم��رض اإليدز .فه��ذا الوباء يُف ِقر األس��ر الريفية بش��كل ال مرد فيه،
ويرمي الكثير منها في لجة العوز واإلمالق.

الهدف  6من األهداف
اإلنمائية لأللفية :مكافحة فيروس
نقص المناعة البشرية /اإليدز
والمالريا وغيرهما من األمراض
يوج��د اليوم نحو  33مليون نس��مة يعانون من مرض اإلي��دز ،وثمانية ماليين حالة
جديدة من مرض الس��ل النش��ط س��نوي ًا وأكثر من  300مليون من حاالت المالريا
الح��ادة .ويج��ب أن تش��مل أي جه��ود لمكافح��ة ه��ذه األوبئة الشرس��ة االعتراف
بالعالق��ة بين س��وء التغذي��ة وهذه األم��راض المعدية .وكما هو الحال بالنس��بة
لجوان��ب التنمي��ة األخ��رى ،يع��د س��وء التغذية م��ن أس��باب ونتائج انتش��ار هذه
األمراض وغيرها من األمراض التي تنهش أجساد من يعانون من سوء التغذية
في بلدان العالم النامية.
وتتس��بب أمراض اإليدز ،والمالريا والس��ل في وفاة أكثر من س��تة ماليين نسمة
س��نوياً ،غالبيته��م ممن يعيش��ون بالمناطق الريفية في أفقر بل��دان العالم .وقد
كان م��رض اإليدز في األصل من المش��اكل الحضرية أساس�� ًا وكان يصيب الرجال
أكث��ر من النس��اء .ولكن هذا الوب��اء انتقل اليوم إلى المناط��ق الريفية ،ويوجد 95
ف��ي المائ��ة ممن يعان��ون منه – ويموتون بس��ببه – ف��ي المناط��ق الريفية .وفي
الواق��ع ،فإن  143مليون طفل من األطفال دون س��ن الثامنة عش��رة قد فقدوا
أح��د أبويه��م أو االثني��ن بس��بب م��رض اإليدز أو ألس��باب أخ��رى في  93بل��د ًا من
البلدان النامية.

مواجهة أخطار األمراض الحيوانية .يواجه السكان الذين يعيشون في المناطق
الريفية أيضا أخطارا ناشئة عن األمراض الحيوانية مثل حمى الوادي المتصدع التي
تعتبر من أخطر األمراض الفيروس��ية التي تنتقل من المجترات إلى اإلنس��ان عن
طريق البعوض وغيره من الحش��رات التي تتغذى عل��ى الدم وتصيب هذه الحمى
اإلنس��ان عادة في البش��ر في صورة معتدلة إالّ أنها قد تكون شديدة في نسبة
ضئيل��ة من الح��االت .ونظرا ألن هذا المرض يرتبط عادة بهطول األمطار الذي يؤثر
في أعداد البعوض ،تقوم منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية برصد
البيانات المناخية واستخدام نظم اإلنذار المبكر في إصدار التحذيرات والتنبؤ ببدء
وباء حمى الوادي المتصدع في المناطق الريفية.
وفي المناطق الريفية من العالم النامي ،تقع الماليين من األسر فى براثن الجوع
والفقر بس��بب إصاب��ة عائلها بالم��رض أو نتيجة لوفاته ،ناهيك ع��ن تكاليف توفير
القوت لليتامى وغيرهم من المعالين الذين يخلفونهم وراءهم فضال عن الرعاية
الصحي��ة للمرض��ى منه��م .وعل��ى العكس م��ن ذلك ،ف��إن فيروس نق��ص المناعة
البشرية ومتالزمة نقص المناعة المكتسبة/اإليدز ،والمالريا ،والسل كلها أمراض
ناش��ئة عن الجوع وس��وء التغذية مما يؤدي إلى تغيير س��لوك البش��ر وإضعاف
أبدانهم ونظم المناعة لديهم ،ويزيد كثيرا من جوانب ضعفهم.
ويدف��ع الج��وع والفقر الرجال إلى الهجرة إلى المناط��ق الحضرية المزدحمة بحثا عن
العم��ل ،ويدفع النس��اء إلى الدع��ارة أو غيرها من الممارس��ات الجنس��ية الخطرة
س��عيا إل��ى الحص��ول على دخل ،كم��ا يدفع األطفال إلى التس��رب م��ن المدارس
وه��ذه كله��ا عوام��ل تؤدي إل��ى زيادة كبي��رة في مخاط��ر العدوى .وعلى س��بيل
المثال ،فإن الش��باب الذين يحصلون على قسط ضئيل من التعليم أو ال يحصلون
عل��ى التعلي��م على اإلطالق معرض��ون لإلصابة بفي��روس نقص المناعة البش��رية
بمع��دل يبلغ معدل اإلصابة به بين أولئك الذين اس��تكملوا تعليمهم االبتدائي.
كذل��ك ف��إن مرض��ى في��روس نق��ص المناعة البش��رية الذي��ن يعانون من س��وء
التغذية أكثر عرضة لإلصابة بالعدوى الناهزة التي تعجل بتطور المرض إلى اإلصابة
الكاملة باإليدز ثم الوفاة ،وينتش��ر السل بسرعة فيما بين السكان الفقراء الذين
تص��اب أجهزته��م المناعية بالضعف نتيجة لس��وء التغذية والذين يعيش��ون في
بيئة مكتظة بالناس ،كما أن هجمات المالريا أكثر شيوعا وأكثر خطورة على الحياة
ف��ي كثير م��ن األحيان بالنس��بة لألطف��ال والحوامل الذي��ن يعان��ون بالفعل من
األنيميا أو حاالت نقص التغذية.

نهج منظمة األغذية والزراعة إزاء الهدف 6

من األهداف اإلنمائية لأللفية

تس��هم التغذي��ة الكافية إس��هاما كبي��را في مكافح��ة المرض .ويتطل��ب التخفيف
المس��تدام من س��وء التغذية الجمع بين األمن الغذائي والصحة العامة والحماية
االجتماعي��ة عل��ى جميع المس��تويات .وقد وضع��ت المنظمة خدم��ات دعم خاصة
مث��ل مدارس تدري��ب المزارعين المبتدئين على الزراع��ة والحياة ليتامى المتوفين
نتيج��ة لإلصاب��ة بفي��روس نق��ص المناعة البش��رية المكتس��بة /اإلي��دز ،فضال عن
برام��ج التغذي��ة ف��ي المناطق الريفية للمس��اعدة ف��ي تخفيف آثار اإلي��دز والمالريا
وغيرهما من األمراض.

ماليين اليتامى يتعلمون الزراعة
والحياة في برنامج المنظمة لمدارس
التدريب على الزراعة الحقلية
أنشأت المنظمة مع برنامج األغذية العالمي وغيره من الشركاء
مدارس تدريب المزارعين المبتدئين على الزراعة والحياة ،وهو
برنامج يستغرق  12شهرا ويتبع الدورة الزراعية لتعليم مهارات
الحياة والزراعة لليتامى واألطفال الضعفاء من سن  12إلى 18
عاما .وتتولى هذه المدارس مهمتها حيثما يكون اآلباء قد توقفوا
فتوفر التعليم العملي للممارسات الزراعية الجيدة واكتساب
روح المبادرة والمهارات الحياتية .ويقدم برنامج األغذية العالمي
الدعم الغذائي ،في صورة وجبات ساخنة في مواقع التدريب
وحصص منزلية ،في حين تتولى المنظمة وضع المناهج الدراسية
وتوفر الخبرات الزراعية .ويركز البرنامج فيما وراء فصول الدراسة
والتعليم الحقلي على تعليم األطفال احترام الذات فضال عن
التقليل إلى أدنى حد من تعرضهم للعوز ،واستراتيجيات التكيف
للتقليل من تعرضهم لمخاطر فيروس نقص المناعة البشرية
وغيره من األمراض.

من العالج في المستشفيات إلى
الحدائق الصحية وتحسين التغذية من
خالل وحدات إعادة التأهيل التغذوي
توفر المنظمة المساعدة التقنية لمشاريع الحدائق المنزلية في
المجتمعات المحلية المتضررة من فيروس نقص المناعة البشرية
في الكثير من بلدان أفريقيا وآسيا .فعلى سبيل المثال ،توفر
وحدات إعادة التأهيل التغذوي ،التي تستهدف األطفال الذين
يعانون من سوء التغذية من خالل توفير تدخالت الطورائ
التغذوية باستخدام األغذية والرعاية الصحية ،كنقطة بداية
لتدريب الخاضعين للرعاية على إنتاج الخضر أو اإلنتاج المحدود
للحيوانات فضال عن التغذية األساسية .وتوفر لهؤالء الخاضعين
للرعاية المعلومات األساسية عن التغذية والصحة واإلصحاح،
ويتعلمون الصالت بين التغذية والصحة و فيروس نقص المناعة
البشرية المكتسبة /اإليدز ،وأهمية الحدائق المنزلية واإلنتاج
الحيواني المحدود للنهوض بالنظام الغذائي .كما يشاركون
في البيانات العملية للطهي ،وتقدم لهم مجموعة مستلزمات
الستعمالها منزليا بما في ذلك بذور الخضر واألدوات األساسية
مما يمكنهم من إقامة حدائقهم الخاصة .ويؤدي الربط بين
التدريب وتوفير المدخالت الزراعية إلى تعزيز فرص حصول األسر
على الخضر طوال العام واإلسهام في تحسين النظم الغذائية.
ويؤدي النهوض بالتغذية بدوره إلى تحسين جهاز المناعة وإطالة
فترة التحول من فيروس نقص المناعة البشرية إلى اإلصابة
الكاملة باإليدز ،ويضاعف من فعالية األدوية (وخاصة العقاقير
المضادة للفيروسات الرجعية) ويمكن أن يساعد الجسم على
مقاومة بعض األمراض واإلسراع بفترة النقاهة.

االعت��راف بالعالقة بين م��رض اإليدز والزراعة .ت ّعرض تأثي��ر مرض اإليدز على
الزراعة واألمن الغذائي لإلهمال لس��نوات طويلة .ولقد كان يُنظر في األصل إلى
ه��ذا الوباء على أنه قضية صحية ،ولم يكن هن��اك اعتراف بالدور المحتمل للقطاع
الزراعي في المس��اعدة على الوقاية من آث��اره أو التخفيف من حدتها .وقد قادت
المنظم��ة جه��ود تحديد وتوصيف العالق��ات بين اإليدز والزراع��ة بطريقة منهجية.
وت��م ذلك بص��ورة منتظمة .وبدأت المنظم��ة بتوضيح آثار اإليدز ف��ي ظروف ريفية
مختارة .واس��تناد ًا إل��ى ذلك ،انتقلت المنظم��ة بالتدريج إلى تحدي��د فرص التدخل
ع��ن طريق السياس��ات الزراعية ،فأعدت اس��تجابات مح��ددة ،وتدخالت معتمدة
عل��ى االختبارات النموذجية تبش��ر بالخي��ر .ونتيجة لهذه الجه��ود الرائدة ،أصبح من
المعترف به اآلن على نطاق واسع أن اإليدز يمثل عقبة كبيرة أمام تحقيق األمن
الغذائ��ي في الس��ياق العالم��ي الحاض��ر .فاألمن الغذائ��ي بجميع أبع��اده – توافر
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الهدف 7

كفالة االستدامة البيئية

الهدف 7
والشك في أن إدراك أن  75في المائة من فقراء العالم يعيشون في المناطق
الريفي��ة ف��ي البل��دان النامية يض��ع هذا الخط��ر في بؤرة تركي��ز هامة .فم��ع الزيادة
الس��كانية التي تتس��بب ف��ي إجهاد غير معق��ول للم��وارد الطبيعي��ة ،وتأثير تغير
المناخ فيما يزرع السكان وما يأكلون ،أخذ شبح الجوع في االتساع بأكثر مما كان
م��ن قبل .وتش��ير تقديرات المنظمة إلى أنه س��وف يتعين زي��ادة اإلنتاج الزراعي
بنس��بة  70في المائة بحلول عام  2050حتى يمكن توفير الغذاء لس��كان العالم.
وس��وف يأتي م��ا ال يتجاوز  10ف��ي المائة من ه��ذه الزيادة من األراض��ي الجديدة.
وس��وف يتعي��ن أن يأتي ما يق��در بنحو  80في المائة من ه��ذه الزيادة في اإلنتاج
المحصولي في البلدان النامية في المس��تقبل من تكثيف الزراعة ،مما سيزيد من
أهمية الحاجة إلى نظم متكاملة تتسم بارتفاع الغالت واالستدامة .وكما رؤي في
مرات عديدة ،فإن الجوع يمكن أن يدفع الناس إلى الحراثة العميقة واإلفراط في
رعي أراضي الرعي وخفض مساحات الغابات لديهم أو اإلفراط في صيد األسماك
في مياههم مما يهدد نفس الموارد التي يعتمدون عليها .واألمر األكثر من ذلك
أن اآلم��ال التي تنطوي عليها عملية زراعة المحاصي��ل النقدية بدال من المحاصيل
المعيشية دفعت المزارعين إلى التخلي عن محاصيلهم التقليدية من أجل األنواع
التجارية الغريبة عالية الغلة .ويعتبر هذا االستبدال لألصناف المحلية من األسباب
الرئيسية لتآكل الموارد الوراثية.

الهدف  7من األهداف
اإلنمائية لأللفية:
كفالة االستدامة البيئية
ال يوجد قطاع من البشرية يعتمد على الموارد البيئية وخدمات النظم اإليكولوجية
بصورة مباش��رة أكثر من فقراء الريف .فهؤالء الفقراء يستخدمون التربة والمياه
يوميا في الزراعة وصيد األسماك ،والغابات في توفير الغذاء والوقود واألعالف،
والتن��وع البيولوج��ي لطائفة واس��عة من النبات��ات والحيوانات المستأنس��ة منها
والبري��ة .وحي��اة هؤالء الفقراء مترابط��ة مع البيئة المحيطة بط��رق تجعلهم فئات
عالية القيمة بوصفهم حراسا للموارد البيئية واألكثر تعرضا للتدهور البيئي.
ونظ��را ألن المحاصي��ل والمراعي تش��غل  30في المائة من أراض��ي الكوكب ،وأن
الغابات تغطي بدورها  30في المائة من هذه األراضي وأن الزراعة تس��تخدم 70
في المائة بالكامل من المياه العذبة المس��تخلصة  ،فال يوجد أي ش��ك في ضرورة
أن تك��ون الزراع��ة في قل��ب أي مناقش��ات تجري بش��أن إدارة الم��وارد الطبيعية
واألهداف البيئية العالمية.
وفي حين أن الهدف  7من األهداف اإلنمائية لأللفية يش��تمل على مجموعة من
األه��داف التي تتراوح م��ن إبطاء عملية إزالة الغابات إلى ص��ون التنوع البيولوجي
والمحافظ��ة عل��ى م��وارد التربة والمي��اه وحماي��ة مصاي��د األس��ماك العالمية فإن
تحقي��ق كل ه��دف منها يعتمد ،إلى حد ما ،على قدرة البلدان على التكيف مع آثار
تغي��ر المناخ أو التخفيف منها .وقد ترك تغير المناخ بصماته بالفعل على الكوكب
بأكمله ،إالّ أن التهديد الذي يمثله تغير المناخ يبدو كما لو كان أكثر إحداق ًا بقطاع
الزراع��ة ،بم��ا ف��ي ذلك الغاب��ات ومصايد األس��ماك ،حي��ث يزيد م��ن المخاطر التي
يتعرض لها اإلنتاج وجوانب الهشاشة في الريف وخاصة في المناطق التي تعاني
بالفع��ل م��ن الندرة المزمنة ف��ي التربة والمياه مع ارتفاع درج��ة التعرض لألحداث
المناخية المتطرفة والفقر والجوع .وبعبارة أخرى ،فإن البلدان النامية سوف تكون
األكثر معاناة من تغير المناخ مع أن سكانها هم األقل قدرة على التكيف.
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الجهود الموازية لتحقيق األمن
الغذائي واالستدامة البيئية
إن المنظمة ،التي تتصدر دائما الجهود الرامية إلى تحقيق األمن الغذائي العالمي،
تق��ود حالي��ا ،معارك موازي��ة إدراكا منه��ا بأن الجه��ود الرامية إلى تحس��ين األمن
الغذائ��ي لس��كان العال��م المتزايدي��ن ،واحت��واء تغي��ر المن��اخ هي مع��ارك يمكن
خوضه��ا جنب ًا إلى جن��ب على جبهة واحدة ه��ي جبهة مجتمع��ات الزراعة والغابات
والصيد في العالم.
الغاب��ات .تغط��ي الغابات  30في المائة من مس��احة األراضي ف��ي العالم وتضم
معظم التنوع الوراثي األرضي في العالم ،وقدر من الكربون يفوق ذلك المتضمن
ف��ي الغالف الجوي .والغابات عنصر حيوي في توفير س��بل المعيش��ة في الريف،
وص��ون التنوع البيولوجي والتخفيف م��ن أثار تغير المناخ واإلمداد بالطاقة وحماية
الترب��ة والمياه .وتروج المنظمة لإلدارة المس��تدامة للغابات بإتاحة خبراتها التقنية
في مجال الغابات للبلدان األعضاء من خالل المشاريع الميدانية وإجراء التدفقات
المزدوجة االتجاه للمعلومات فيما بين أنشطة وضع المعايير واألنشطة العملية.
مصايد األسماك .يعتمد أكثر من  500مليون نسمة بصورة مباشرة على مصايد
األس��ماك وتربية األحياء المائية في توفير سبل معيشتهم في حين يعتمد 2.9
مليار نسمة على األسماك في توفير ما ال يقل عن  15في المائة من احتياجاتهم
م��ن البروتين الحيواني .ومع ذلك فإن معظم المخزونات الس��مكية البحرية ذات
األهمي��ة االجتماعي��ة واالقتصادية تتعرض لالس��تغالل الكامل ،وتعرضت نس��بة
 19ف��ي المائ��ة أخ��رى لإلفراط ف��ي الصيد في حين اس��تنفدت نس��بة  8في المائة
منها .وتقوم المنظمة ضمن جهودها للتصدي لتحدي ضمان مس��تقبل المخزونات
الس��مكية العالمي��ة وتحقي��ق الصيد المس��تدام ،بمعالج��ة المش��اكل االجتماعية
والمؤسس��ية والبيئية الناشئة من داخل مصايد األسماك ومن خارجها من خالل
نه��ج النظ��م اإليكولوجية وتيس��ير العمل المتس��اوق عل��ى المس��تويات الوطنية
واإلقليمية والعالمية.
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األراض��ي الزراعي��ة .يتأث��ر ف��رد من كل ثالث��ة أفراد عل��ى وج��ه األرض ،بطريقة أو
بأخ��رى ،بتده��ور األراضي الذي يصيب اآلن بالفعل نح��و ملياري هكتار من األراضي
ف��ي مختلف أنحاء العالم مم��ا يؤدي بدوره إلى خفض اإلنتاجي��ة وإحداث خلل في
الوظائف الحيوية للنظم اإليكولوجية .وتروج المنظمة لإلدارة المس��تدامة لألراضي
لضم��ان االس��تخدام األمثل لموارد األراضي مما يؤدي إل��ى تحقيق أوضاع مزدوجة
الفائ��دة – زيادة إنتاجي��ة األراضي مما يؤدي بدوره إلى تحقي��ق األمن الغذائي مع
القيام ف��ي نفس الوقت بتعزيز عملية تنحية الكربون وزيادة المقاومة في النظم
اإليكولوجية الضرورية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
المياه .يتزايد اس��تخدام المياه على الصعي��د العالمي بأكثر من ضعف الزيادة في
أعداد البشر .ويصل عدد متزايد من األقاليم إلى الحدود القصوى لتسليم خدمات
المي��اه الموث��وق بها ف��ي حين يزيد تغير المن��اخ في نفس الوقت م��ن الطابع غير
المضم��ون لس��قوط األمطار .ويتس��ع نط��اق مش��اركة المنظمة ف��ي إدارة موارد
المي��اه بدرجة كبيرة حيث يمت��د من العمل بالتكنولوجيات التي تبين االس��تخدام
الدقي��ق للمي��اه في منطق��ة الج��ذور إلى وض��ع اس��تراتيجيات لس��قاية الحيوانات
وتربي��ة األحي��اء المائية وحت��ى تقديم المش��ورة التقنية والسياس��اتية للحكومات
األعض��اء والتجمعات اإلقليمية وخاصة تلك التي يتعين أن توفق بين ندرة المياه
والتنمي��ة الزراعي��ة .وترى المنظمة أن االس��تثمار في تحس��ين التحك��م في المياه
وإدارتها يمثل أولوية عالمية.

التنوع البيولوجي
تش��كل المحاصي��ل والحيوان��ات الزراعي��ة واألحي��اء المائي��ة واألش��جار الحرجي��ة
والكائن��ات الدقيقة والالفقاريات – وآالف األن��واع وتباينها الوراثي – بؤرة التنوع
البيولوج��ي في النظ��م اإليكولوجية التي يعتم��د عليها اإلنت��اج الغذائي والزراعي
في العالم .وال يمكن االستغناء عن هذا التنوع البيولوجي بمختلف صوره سواء
أكانت الحش��رات التي تلقح النبات��ات أو البكتريا الدقيقة الالزم��ة لصناعة الجبن أو
اآلالف م��ن أصن��اف المحاصيل الت��ي تدعم األمن الغذائي في كاف��ة أنحاء العالم.
غير أن ه��ذا التنوع البيولوجي ،وخاصة التنوع الوراثي ،يتعرض للفقدان بمعدالت
تدعو لالنزعاج .فتآكل تلك الموارد يؤدي أيضا إلى تآكل قدرة الزراعة على التكيف
م��ع الظ��روف االجتماعي��ة واالقتصادي��ة والبيئي��ة الجدي��دة مث��ل النمو الس��كاني
وتغير المناخ.
وق��د أخ��ذت المنظم��ة ،مع الهيئ��ة الحكومي��ة الدولي��ة المعني��ة بالم��وارد الوراثية
لألغذي��ة والزراع��ة ،التابعة له��ا ،زمام المبادرة ف��ي معالجة صون الم��وارد الوراثية
لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام فضال عن التقاسم العادل والمتساوي
للمناف��ع المس��تمدة من اس��تخدامها لمصلح��ة األجي��ال الحالية والقادم��ة .وتقود
المنظم��ة عملي��ة تقيي��م لحال��ة التن��وع البيولوج��ي لألغذي��ة والزراع��ة ف��ي العالم،
وتوف��ر منب��را دائم��ا تتناقش في��ه الحكومات وتتفق بش��أن السياس��ات العالمية
ذات الصل��ة بالتنوع البيولوج��ي لألغذية والزراعة ،وتوفر الدع��م للبلدان في تنفيذ
خطط العمل وغيرها من االتفاقات التي تضعها الهيئة .وفي عام  2001اختتمت
الهيئ��ة المفاوض��ات المتعلقة بالمعاهدة الدولية بش��أن الم��وارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة.

أدوات جديدة تتيح للبلدان
رصد إمداداتها من المياه
تمكن مشروع تنفذه المنظمة لمدة عامين لتعزيز قدرات رصد
المياه في بينن وإثيوبيا ،في إطار النظام العالمي للمعلومات
عن المياه والزراعة ،من وضع منهجية جديدة لرصد المياه يمكن
أن تستخدمها اآلن البلدان األخرى .وتقوم المنظمة ،كعمل من
أعمال المتابعة ،بتنفيذ مشروع جديد لتدريب البلدان المشاركة
على تطبيق المنهجية الجديدة .إذ إن بناء قدرة البلدان على رصد
استخدامها للمياه يوفر لصانعي القرار المعلومات السليمة التي
تمكنهم من توجيه البرامج والتدخالت في المناطق الريفية مع
التركيز على إدارة موارد مياههم الشحيحة.
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المعاهدة الدولية بشأن الموارد
الوراثية لألغذية والزراعة
خالل القرن الماضي فقط ،سقطت ثالثة أرباع جميع المحاصيل
الغذائية المعروفة في هاوية االنقراض حيث فقدت بصورة ال
يمكن إصالحها أو استرجاعها .واختفى معها جميع السالالت
الوراثية الفريدة التي اكتسبتها على مدى آالف من السنين ،والتي
كانت تمكنها من البقاء وسط ظروفها البيئية الفريدة – وهي
سالالت كان يمكن أن توفر حلوال حاسمة للمشاكل التي سببتها
تغيرات المناخ التي بدلت من ظروف النمو وأدت إلى تدهور
الموارد الطبيعية .ويوجد مقر المعاهدة الدولية بشأن الموارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،التي اعتمدت في  2001ووقعها
أكثر من  123بلدا بعد سبع سنوات من المفاوضات،في منظمة
األغذية والزراعة .وتوفر المعاهدة للدول نهجا مبتكرة لصون
ما تبقى من الموارد الوراثية المحصولية في العالم وتقاسمها
من خالل نظام متعدد األطراف للنفاذ إليها وتقاسم منافعها.
وتعترف المعاهدة باإلسهام الضخم الذي قدمه المزارعون على
مدى آالف السنين الماضية لتنمية وصون الموارد الوراثية .كما
ترتب لحصولهم على حصتهم من المنافع الناشئة عن استخدام
هذه الموارد في شكل منح ومشاريع ،التي أصبحت اآلن حقيقة
واقعة .وعالوة على ذلك تساعد المعاهدة على تكييف المحاصيل
للظروف الجديدة التي نشأت عن تغير المناخ وتروج لصون النظم
الزراعية المختلفة وما يرتبط بها من معارف.
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اآلف��ات واألمراض العاب��رة للحدود .تتي��ح تغيرات المناخ مج��االت جديدة أمام
حرك��ة اآلفات واألم��راض الحيوانية والنباتية فض�لا عن الكائن��ات الغريبة الغازية،
حي��ث إن ارتف��اع درجات الحرارة يتيح له��ا غزو المناطق التي لم تكن تس��تطيع أن
تعي��ش فيه��ا في الس��ابق .فبع��ض األمراض مث��ل في��روس غرب الني��ل وحمى
الخنازير األفريقية ،والتي لم يعثر عليها في الس��ابق إالّ في المناطق االس��توائية،
تنتش��ر اآلن دولي��ا .وع�لاوة على ذلك ،ف��إن بعض األم��راض الحيواني��ة واآلفات
النباتي��ة األخ��رى ،مثل م��رض الحمى القالعي��ة وأنفلون��زا الطيور وفطري��ات القمح
 ،UG99تنتشر اآلن بين البلدان نتيجة للتجارة الدولية وحركة السكان والحيوانات
والس��لع .وق��د أخ��ذت المنظم��ة زم��ام المبادرة ف��ي الجه��ود الرامية إل��ى مكافحة
األم��راض واآلف��ات العابرة للح��دود ،حيث تعمل ،في ش��راكة م��ع منظمات مثل
المنظم��ة العالمية لصحة الحيوان ومنظم��ة الصحة العالمية ،على ضمان االلتزامات
السياسية وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص ،واالضطالع بالتنسيق
اإلقليم��ي والدولي بالصورة الالزمة لوضع اس��تراتيجيات تتس��م بالكفاءة للوقاية
من هذه األمراض واآلفات ومكافحتها.
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استئصال الطاعون البقري:
منظمة عابرة للحدود لمعالجة
مشكلة عابرة للحدود
يمثل برنامج المنظمة الذي أنشئ عام  1994الستئصال الطاعون
البقري – المعروف منذ أيام اإلمبراطورية الرومانية باسم «طاعون
الماشية» – أحد الجهود األكثر نجاحا في تاريخ األوبئة البيطرية.
ويمكن العثور على إشارات عن هذا المرض القاتل في التقارير
المتعلقة بالمجاعات التي رافقت سقوط اإلمبراطورية الرومانية،
وغزو شارلمان ألوروبا المسيحية ،والثورة الفرنسية ،والفقر الذي
أصاب روسيا واستعمار أفريقيا .وفي القرن الثامن عشر ،قتل
هذا المرض  200مليون رأس من الماشية في غرب أوروبا  ،وفي
القرن التاسع عشر قتل الوباء  90في المائة من جميع رؤوس
الماشية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى .ووفرت المنظمة من
خالل برنامجها العالمي الستئصال الطاعون البقري خطة عالمية
لتحسين النظم البيطرية ومختبرات التشخيص والترويج لحمالت
التحصين التعاونية ،وكان من نتيجة ذلك أن آخر إصابة بالطاعون
البقري وقعت عام  ،2001مما يشير إلى أن االستئصال العالمي
لهذا المرض قد تحقق.
ومع التوسع السريع في القطاع الفرعي لإلنتاج الحيواني الذي
يمثل  43في المائة من قيمة الناتج الزراعي العالمي ،ويعزز
األمن الغذائي وسبل المعيشة ألكثر من مليار نسمة ،يصبح
من الضروري توافر رؤية عريضة عن الجهود التي تبذل لمكافحة
األمراض الحيوانية وخاصة تلك التي من نوع الطاعون البقري التي
يمكن أن تعبر الحدود بسهولة.
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التكيف مع تغير المناخ والتخفيف
من آثاره من خالل الزراعة
يمك��ن لتدابي��ر التكي��ف الفعال��ة أن تواج��ه م��دى وطبيع��ة اآلث��ار الس��لبية لتغي��ر
المن��اخ .غي��ر أن درج��ة الفعالية س��وف تعتمد عل��ى التعدي�لات والتغييرات على
كل مس��توى ابتداء من المس��توى المعتمد على المجتمع المحلي إلى المس��توى
الوطني والدولي -وس��وف تتباين القدرة على التكيف تباينا شاسعا من بلد آلخر
ومن مجتمع آلخر ،وعلى وجه الخصوص ،وفقا لمستوى التنمية .وبصفة عامة فإن
استراتيجيات التكيف المفضلة سوف تتطلب تدابير تنطوي على منافع اقتصادية
وبيئية متعددة.
والزراع��ة ،بم��ا في ذلك الغاب��ات ومصايد األس��ماك ،ال تعاني فقط م��ن أثار تغير
المن��اخ ب��ل وتس��هم في ه��ذا التغير .وتش��ير حس��ابات الفريق الحكوم��ي الدولي
المعن��ي بتغير المناخ إلى أن الزراعة تس��هم بنس��بة  13.5ف��ي المائة من مجموع
انبعاث��ات االحتب��اس الحراري ف��ي العالم ،ومع ذلك فإن هذه النس��بة ال تش��مل
س��وى اإلنتاج الزراعي الفعلي وليس تلك األنش��طة التي تتعلق بصورة مباش��رة
بالزراعة ،مثل تصنيع األس��مدة واس��تخدامها وتغير اس��تخدام األراضي .وبإضافة
ه��ذه العناصر «لسلس��لة القيم��ة» يصبح نصيب اإلنت��اج الحيواني بمف��رده  18في
المائة من مجموع االنبعاثات .فبإضافة مس��توى آخر إلى هذا السيناريو ،يتبين أن
الزراعة يمكن أن تصبح أيض ًا جزءا من الحل.
األراض��ي الزراعية .بوس��ع األراضي العش��بية والحقول تنحية غ��ازات االحتباس
الحراري ،ويمكن في نفس الوقت أن تحس��ن من خصوبة التربة .واألمر المهم أن
 70ف��ي المائ��ة م��ن إمكانيات التخفيف من أث��ار تغير المناخ يمك��ن أن تتحقق من
خ�لال تنحية كربون التربة في البلدان النامي��ة .والواضح أن هذه التنحية يمكن أن
ت��زداد من خالل زيادة الم��ادة العضوية في التربة -التي يش��كل الكربون مكونها
األساس��ي .وعلى ذلك فإن بدء أو تحس��ين الممارسات الزراعية مثل اللجوء إلى
الزراع��ة المعتم��دة على الح��رث الخفي��ف واإلدارة العضوي��ة التي تزيد م��ن المادة
العضوية في التربة من خالل الس��ماد األخضر ،الس��ماد الطبيعي والفرش الواقي،
ومن خالل اس��تخدام المحاصيل المعمرة لتغطية التربة ،كلها عوامل سوف تزيد
من المحتوى العضوي ومن ثم تحسن المحتوى من المغذيات ،وتزيد القدرة على
االحتفاظ بالمياه وتحسن قوام التربة وخصوبتها مما يؤدي في نهاية المطاف إلى
زيادة الغالت وتحسين مقاومتها.
إنت��اج الوق��ود الحي��وي .في حي��ن أن تزايد اس��تخدام الوق��ود الحيوي ق��د اعتبر
وس��يلة للتخفيف م��ن تغير المناخ من خالل الحد من اس��تخدام الوقود األحفوري
األم��ر الذي يؤدي بدوره إلى خفض انبعاثات غ��ازات االحتباس الحراري ،فإن إنتاج
الوقود الحيوي ينطوي أيضا على إمكانية تغيير أساس��يات نظام سوق المنتجات
الزراعي��ة فضال عن قطاع الطاقة .فمع توقع زي��ادة إنتاج الوقود الحيوي بما يقرب
م��ن  90ف��ي المائة ليصل إلى  192ملي��ار لتر في  ،2018قد يواج��ه اإلنتاج الغذائي
منافس��ة من س��وق الوق��ود الحيوي مع تناف��س محاصيل الطاقة م��ع المحاصيل
الغذائية على موارد األراضي والمياه.
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الغابات .ترتبط تغيرات المناخ والغابات ارتباطا وثيقا ببعضها البعض .فالغابات
تعان��ي اآلن بالفع��ل من اإلجهاد نتيجة للتغيرات في المناخ العالمي بما في ذلك
ارتفاع متوسط درجات الحرارة السنوية ،وتغير أنماط األمطار وزيادة وتيرة أحداث
الطقس المتطرفة .وقد أدت زيادة درجات الحرارة والجفاف إلى تزايد وتيرة اإلصابة
باآلفات وحرائق الغابات والتغيرات في األنواع النباتية والحيوانية مما يؤثر بشدة
في س�لامة الغاب��ات وإنتاجيتها .وفي نف��س الوقت تعزل الغاب��ات وتخزن ثاني
أكس��يد الكرب��ون مما يعطيها دورا رئيس��يا في التخفيف من تغي��ر المناخ .وتخزن
غاب��ات العال��م وتربته��ا اآلن أكثر م��ن  600تريليون ط��ن من الكرب��ون ،في حين
يضي��ف تدمي��ر الغابات ما يقرب من  6تريليون طن من ثاني أكس��يد الكربون إلى
الغ�لاف الج��وي في كل ع��ام .ويمكن أن ت��ؤدي اإلدارة المس��تدامة للغابات إلى
الحد من إزالة الغابات وتدهور الغابات ،وأن تفضي ،عند اقترانها بعمليات إصالح
الغابات ،إلى زيادة تنحية الكربون.

نهج المنظمة إزاء الهدف  7من
األهداف اإلنمائية لأللفية
ينبغ��ي المحافظ��ة عل��ى الطائف��ة المتنوع��ة م��ن الس��لع والخدمات الت��ي توفرها
النظ��م اإليكولوجي��ة الطبيعي��ة والزراعي��ة بطرق تتي��ح توفير االحتياج��ات الغذائية
للسكان ،وأن تضمن في نفس الوقت الحفاظ على الخدمات البيئية واالجتماعية
واالقتصادي��ة األخرى .وتق��دم المنظمة الدعم لإلدارة المتكامل��ة لألراضي ومصايد
األس��ماك والغاب��ات والم��وارد الوراثية من خ�لال طائفة من الممارس��ات الجيدة
مث��ل الزراع��ة المحافظ��ة عل��ى الم��وارد ،والزراع��ة العضوي��ة ،واإلدارة المتكامل��ة
لآلف��ات ،واإلدارة المس��تدامة لألراض��ي والنظ��م المتكامل��ة لإلنت��اج المحصول��ي
والحيوان��ي ،وإدارة مس��تجمعات المي��اه وأراضي الرع��ي ،والمحافظة عل��ى المياه،
والممارس��ات الرش��يدة الس��تخدام المياه ،ونهج النظم اإليكولوجي��ة إزاء مصايد
األس��ماك وتربية األحياء المائية وحماي��ة التنوع البيولوجي .وتوصي المنظمة أيضا
باس��تخدام ممارس��ات إدارة النظم اإليكولوجية المتعلقة مث�لا بالبيئات المعرضة
للمخاط��ر وتس��اعد أولئ��ك الذي��ن يعيش��ون ف��ي المناطق الحدي��ة ببرام��ج لدعم
سبل المعيشة.
وتك��رس المنظم��ة ج��زءا كبي��را م��ن موارده��ا وجهوده��ا لتحقيق ه��ذه األهداف
التي تش��كل جميعها المحور الرئيس��ي لمعالجة الهدف  7م��ن األهداف اإلنمائية
لأللفي��ة .وف��ي نف��س الوق��ت ،تيس��ر المنظمة إقام��ة الش��راكات والتع��اون بين
طائف��ة من العناصر الفاعلة التي تمثل المجتمعات المحلية ،والحكومات ،والقطاع
الخ��اص ،والمؤسس��ات الدولي��ة ،لتعزي��ز إس��هامها ف��ي اله��دف  7م��ن األهداف
اإلنمائية لأللفية.
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كفالة االستدامة البيئية

مرفق البيئة العالمية والمنظمة:
نظيران استراتيجيان
يعتبر مرفق البيئة العالمية ،وهو منظمة مالية مستقلة ،أكبر
ممول للمشاريع الرامية إلى تحسين البيئة العالمية .وقد تعاونت
المنظمة بصورة وثيقة مع المرفق منذ تأسيسه عام ،1991
وتعمل منذ عام  2006كوكالة منفذة للمرفق .ويتيح ذلك
للمنظمة الحصول بصورة مباشرة على جميع موارد المرفق وتتيح
لها مساعدة البلدان األعضاء في وضع وتنفيذ مشاريع المرفق
التي ستساعدها في التصدي للتحديات البيئية المتزايدة التعقد.
وتتعاون المنظمة كذلك مع أمانة المرفق في وضع استراتيجيات
لمجاالت التركيز في المرفق .وخصص المرفق أكثر من  8.8مليار
دوالر أمريكي باإلضافة إلى أكثر من  38مليار دوالر أمريكي أخرى
للتمويل المشترك ألكثر من  2400مشروع في أكثر من  165بلدا
نامية ،وبلدا من البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال.

مدونة السلوك بشأن الصيد
الرشيد تثمر تدابير لمكافحة
الصيد غير القانوني
تمثل مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وهي عبارة عن
مجموعة من الخطوط التوجيهية للصيد بصورة رشيدة اعتمدتها
البلدان األعضاء في المنظمة عام  ،1995صكا دوليا غير ملزم يروج
للصيد الرشيد واالستدامة طويلة األجل .وأشارت دراسة أعدتها
المنظمة إلى أن المدونة أصبحت مرجعا أساسيا للسياسات في
معظم البلدان .كما أثمرت المدونة أربع خطط عمل دولية كان
أحدثها اتفاق المنظمة لعام  2009بشأن تدابير دولة الميناء
لمنع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء
عليه .ويعترف هذا االتفاق بـأن أكثر الطرق فعالية لمكافحة
الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم هو زيادة وعي وقوة
دول الميناء على تحديد ورفض أي قوارب للصيد تحمل مصيد
غير قانوني .وقد نشأ هذا االتفاق عن مشاورة خبراء عقدت
عام  2007برعاية المدونة أعقبتها أربع دورات لمشاورة تقنية.
وقد أصبح هذا االتفاق الذي تمت الموافقة عليه في مؤتمر
المنظمة لعام  2009مفتوحا للتوقيع ،وفي طريقه إلى أن يصبح
صكا دوليا ملزما.

التقييم العالمي للموارد الحرجية يرصد
التقدم المحرز صوب تحقيق الهدف 7
من األهداف اإلنمائية لأللفية
عندما أنشئت المنظمة عام  ،1945كان مؤسسوها يشعرون
باالنشغال إزاء النقص الملحوظ في األخشاب الالزمة إلعادة بناء
أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ،كما رأوا أن الصناعات الخشبية
يمكن أن تساعد البلدان الفقيرة على النمو اقتصاديا وخاصة
تلك الواقعة في المناطق االستوائية .وعلى ذلك أنشأوا شعبة
الغابات والمنتجات الحرجية في المنظمة لتقييم العرض والطلب
على األخشاب .ونتيجة لذلك ،تعد المنظمة الكتاب السنوي
للمنتجات الحرجية في كل عام وتضطلع بعمليات تقييم للموارد
الحرجية العالمية على فترات تتراوح بين  5و 10سنوات .وتقوم
عمليات التقييم في الوقت الحاضر ،بالطبع برصد عناصر أخرى غير
األخشاب .ويعتبر التقييم العالمي للموارد الحرجية لعام 2010
أشمل تقييم يجري للغابات على اإلطالق حيث جرى جمع وتحليل
المعلومات من  233بلدا ومنطقة .وتتعاون المنظمة مع البلدان
ذاتها في عمليات التصميم والتنفيذ .وبالنسبة لتقييم الموارد
الحرجية العالمية لعام  ،2010شارك أكثر من  900شخص في
جمع وتقييم البيانات .ويوفر هذا التقييم للموارد الحرجية العالمية
معلومات قيمة لصانعي السياسات الوطنيين وللمنظمات الدولية
بشأن مجموعة من الموضوعات الرئيسية مثل التنوع البيولوجي،
والصحة والحيوية ،والوظائف الوقائية واإلنتاجية واالجتماعية –
االقتصادية للغابات ،وأطر السياسات القانونية والمؤسسية التي
توجه األعمال الخاصة بصونها وإدارتها واستخدامها .ويوفر تقييم
الموارد الحرجية العالمية لعام  2010معلومات جديدة لمؤشر
الهدف  7من األهداف اإلنمائية لأللفية بشأن الغابات ويتضمن
طائفة من البيانات عن مخزونات الكربون في الغابات بالنسبة
لجميع البلدان ،وهي بيانات يمكن استخدامها في وضع النماذج
الخاصة بتغير المناخ.
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الهدف 8

إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية

الهدف 8
إبق��اء الوعي بالحاجة إلى تعزيز الش��راكات واالس��تثمار ف��ي الزراعة .كانت
المنظم��ة ق��د التزمت بالفعل قب��ل فترة طويلة م��ن صدور تقري��ر التنمية العالمي
لع��ام  2008بإبقاء الحاجة إلى االس��تثمار ف��ي الزراعة واألم��ن الغذائي ماثلة في
الضمي��ر العام بدءا من عقد مؤتمر القمة العالم��ي األول لألغذية في  .1996وتال
ذل��ك مؤتم��ر القمة العالم��ي لألغذية :خمس س��نوات بعد االنعق��اد ،في ،2002
والمؤتم��ر الرفيع المس��توى المعني باألمن الغذائ��ي العالمي في  ،2008ومؤتمر
القم��ة العالم��ي ح��ول األم��ن الغذائ��ي ف��ي ع��ام  .2009وكان��ت جميعه��ا توجه
االهتمام إلى الحاجة الملحة إلى توفير دعم إنمائي للزراعة واألمن الغذائي.

الهدف  8من األهداف
اإلنمائية لأللفية :إقامة شراكة
عالمية من أجل التنمية
ف��ي حي��ن أن األه��داف م��ن  1إل��ى  7م��ن األه��داف اإلنمائي��ة لأللفي��ة ترك��ز على
المرام��ي الت��ي يتعي��ن تحقيقه��ا إلى ح��د بعيد بواس��طة جه��ود البل��دان النامية،
يحدد الهدف  8مس��ؤولية الدول الصناعية في تقدي��م العون لهذه الجهود .وقد
اضطلعت المنظمة بدور الدعوة إلى إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية تساعد
عل��ى المحافظ��ة عل��ى الزي��ادة المطردة ف��ي التج��ارة بالس��لع الزراعي��ة ،والزيادات
الكبي��رة في المس��اعدات اإلنمائي��ة التي تق��دم للخدمات االجتماعية األساس��ية
والقط��اع الزراعي – بما في ذلك الزيادات التي س��وف تس��اعد ف��ي دعم المنافع
المستمدة من الزراعة في المدى الطويل.
وتسند المنظمة ،في إطار اضطالعها بمهمتها المتصلة بالحد من الجوع وتحسين
الزراع��ة واألم��ن الغذائ��ي ،أهمي��ة كبي��رة لالحتياج��ات الخاص��ة ألقل البل��دان نموا
وال��دول غير الس��احلية والدول الجزري��ة .ويجري تعظيم عملها ف��ي مجال الدعوة
م��ن خالل العمل في ش��راكة م��ع حكومات البل��دان واألمم المتح��دة والوكاالت
الحكومية الدولية والوكاالت المانحة ،والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وق��د اعتمد مؤتمر القم��ة العالمي حول األمن الغذائي في  2009خمس��ة مبادئ
لتحقي��ق األم��ن الغذائ��ي العالم��ي المس��تدام تتضم��ن ،ضم��ن جمل��ة أولوي��ات،
االس��تثمار ف��ي الخط��ط القطرية وتعزيز الش��راكات ف��ي الزراعة واألم��ن الغذائي
والتغذية ،وتعزيز التنسيق االس��تراتيجي والنهوض بحوكمة األمن الغذائي على
المس��تويات الوطني��ة واإلقليمية وعلى الصعي��د العالمي .وعلى وج��ه الخصوص،
ش��دد مؤتم��ر القم��ة عل��ى الحاج��ة إل��ى تقدي��م الدع��م لتنفيذ إص�لاح لجن��ة األمن
الغذائي العالمي حيث إنها تش��كل ،بوصفها عنصرا رئيسيا في الشراكة العالمية
م��ن أجل الزراعة واألمن الغذائي والتغذي��ة« ،المنتدى الدولي والحكومي الدولي
األول الشامل لطائفة واسعة من أصحاب الشأن الملتزمين بالعمل معا بطريقة
منسقة في دعم العمليات التي تقودها البلدان صوب القضاء على الجوع وضمان
األمن الغذائي والتغذية لجميع البشر».
توفير الدعم للبلدان النامية في مجال التجارة العالمية .أصبحت أهمية دعم
البل��دان النامي��ة خ�لال قيامها بإرس��اء بناها األساس��ية التجارية أكث��ر وضوحا مع
تزاي��د عولمة التج��ارة .ويعني ذلك إنش��اء نظام تجاري مفت��وح ومتعدد األطراف
وعادل ويعتمد على القواعد ويتناسب مع الحاجة إلى دعم تجارة السلع الغذائية
والزراعي��ة والسياس��ات التجارية التي تقود إلى تحقيق األمن الغذائي .وتش��ترك
المنظم��ة بعمق ف��ي هذه الجه��ود ال من خ�لال البرامج والصك��وك األكثر وضوحا
فحس��ب مثل الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات بل ومن خالل
الجه��ود الت��ي تبذل عل��ى نط��اق المنظمة بأس��رها لتعبئ��ة الدعم المال��ي وتوفير
المس��اعدة لزي��ادة اإلنتاجي��ة ف��ي مج��االت الزراعة ومصاي��د األس��ماك والغابات،
ولتعزيز القدرات على جانب اإلمدادات وإرساء البنى األساسية.

وكان��ت المنظم��ة من بي��ن المنظمات األول��ى في منظوم��ة األمم المتح��دة التي
أدرك��ت األزمة الغذائية الوش��يكة عندم��ا بدأت في الظهور ف��ي  .2006وطرحت
المنظمة مبادرة عن االرتفاع الشديد في أسعار األغذية قبل ما يتراوح بين  4و6
أش��هر من ردود فعل ال��وكاالت األخرى إزاء الوضع .وكانت نتيجة ذلك اس��تثارة
الوع��ي العام باألزمة وتحديد الموارد التي س��اعدت بعضا من أش��د البلدان فقرا
على تجنب حدوث كارثة أسوأ مما حدث.

وفي عام  ،2008بعد عقدين من هبوط االستثمار في الزراعة ،نوه تقرير التنمية
العالم��ي الصادر عن البنك الدولي إلى ض��رورة وضع قطاع الزراعة في قلب جدول
أعم��ال التنمي��ة إذا م��ا أري��د تحقيق األه��داف اإلنمائي��ة لأللفية .كما أش��ار إلى أن
القدرة المرجحة للنمو الزراعي على تخفيض الفقر في الريف تفوق بمرتين إلى أربع
م��رات قدرة النمو في القطاعات االقتصادية األخرى .وكانت العقود الس��ابقة قد
ش��هدت انخفاض نس��بة المس��اعدة اإلنمائية المقدمة للزراعة من  17في المائة
في  1980إلى أقل من أربعة في المائة في .2003
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نهج المنظمة إزاء الهدف  8من
األهداف اإلنمائية لأللفية
لدى المنظمة أنشطة جارية مع البلدان األعضاء فيها لوضع برامج وطنية وإقليمية
لألم��ن الغذائي .وتق��وم المنظمة كذلك بجمع وتقييم وإتاح��ة بيانات تتراوح بين
مجموع��ات أدوات التعل��م بالوس��ائل اإللكتروني��ة والخط��وط التوجيهية وأفضل
الممارس��ات ف��ي ميادين الزراعة ومصايد األس��ماك والس��لع والتغذي��ة والتنمية
المس��تدامة كم��ا تقدم المش��ورة للحكوم��ات والمجتمع��ات الريفية بش��أن إدارة
واستخدام المعلومات الزراعية.

صندوق اإلنجاز يسرع بالتقدم صوب
تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
أنشئ صندوق إنجاز األهداف اإلنمائية لأللفية لإلسراع بالتقدم
صوب تحقيق هذه األهداف ولتحسين فعالية المعونة .ويوفر
هذا الصندوق الدعم للجهود التي ترتكز على القوة الجماعية
لمنظومة األمم المتحدة من خالل تجميع العديد من الوكاالت معا
للتعاون في معالجة القضايا المشتركة بين اختصاصات المنظمات
المختلفة .ويعمل الصندوق ،في جميع البرامج القطرية للمنظمة
من خالل األمم المتحدة ومع العديد من المنظمات الحكومية
وغير الحكومية ،التي تتراوح بين رابطات المزارعين والتحالفات
والوزارات الوطنية ،لضمان أن تكون العمليات اإلنمائية مملوكة
محليا ومستجيبة لالحتياجات المحلية .وقد أنشئ صندوق إنجاز
األهداف اإلنمائية لأللفية في ديسمبر /كانون األول 2006
بمنحة تبلغ  710ماليين دوالر أمريكي قدمتها الحكومة اإلسبانية
لمنظومة األمم المتحدة .وتضطلع المنظمة بدور في  74مشروعا
من المشروعات التي أقرتها ،من بينها  64مشروعا أصبحت قيد
التشغيل بالفعل ،بميزانية إجمالية قدرها  82.9مليون دوالر.

هايتي :منظمة األغذية والزراعة
والصندوق الدولي للتنمية
الزراعية وبرنامج األغذية العالمي
يعملون مع ًا لتحقيق االنتعاش
خلف الزلزال المدمر ،الذي وقع في يناير /كانون الثاني  ،2010أكثر
من  200 000قتيل وماليين الجوعى والمشردين في هايتي.
وفي أعقاب هذه الكارثة ،قامت وكاالت األمم المتحدة الغذائية
الثالث التي تتخذ من روما مقرا لها وهي منظمة األغذية والزراعة
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي
بالتحرك صوب تعزيز شراكاتها في ذلك البلد .ووافقت الوكاالت
بالتعاون مع الجهات المانحة والمؤسسات المالية األخرى على
تجميع مواردها الخاصة وخبراتها من أجل تسليم مساعدة منسقة
لحكومة هايتي لتنفيذ إستراتيجية انتعاش طويلة األجل .وتركز
اإلستراتيجية الجهود على التنمية الريفية والنمو في القطاع
الزراعي وضمان األمن الغذائي طويل األجل لهايتي.

الشراكات العالمية
والوطنية ضد الجوع
أنشأت المنظمة وثالث وكاالت أخرى تتخذ من روما مقرا لها،
هي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي
والمنظمة الدولية للتنوع البيولوجي التحالف الدولي ضد الفقر،
بناء على توصية من مؤتمر القمة العالمي المعقود في .2003
وهذا التحالف ،الذي يمثل شراكة عالمية تهدف إلى تعزيز الحوار
بشأن السياسات على المستوى الوطني لمكافحة الجوع ،يجمع
مؤسسات محلية ووطنية ودولية معا ،كما أنه يسر إنشاء
تحالفات وطنية ضد الجوع في  34بلدا في خمس قارات .وفي حين
أن هذا التحالف يعمل على المستويات العالمية ،فإن التحالفات
الوطنية تعمل مع بلدانها للجمع بين المجتمع المدني والقطاع
الخاص والحكومات معا لتعزيز اإلرادة السياسية لخفض الجوع
وسوء التغذية.
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إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية

إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية

هيئة الدستور الغذائي

البلدان الجزرية في المحيط الهادئ:
العمل معا للتغلب على المعوقات

البرنامج العالمي للزراعة واألمن
الغذائي :زيادة إمكانية التنبؤ بالمعونة

المدفوعات لتعويضات الكربون
تساعد على حماية الغابات في العالم

نظرا ألن نظم تصنيع المنتجات الزراعية والغذائية قد أصبحت
أكثر تعقيدا ،والتجارة بالسلع الغذائية أصبحت أكثر عولمة لتلبية
الطلب على األغذية من جانب السكان اآلخذين في الزيادة،
أصبحت الحاجة إلى نظم لحماية المستهلك وضمان الممارسات
النزيهة في تجارة األغذية أكثر إلحاحا .وهيئة الدستور الغذائي
التي أسستها المنظمة ومنظمة الصحة العالمية ،هي جهاز األمم
المتحدة الذي يضطلع بهذا الدور .كما إن هيئة الدستور الغذائي
التي تتولى المسؤولية عن مجاالت تتراوح بين تحديد كمية
المخلفات من المبيدات التي يمكن أن تبقى في المحصول بعد
حصاده والمواد المضافة إلى األغذية التي يمكن استخدامها،
ووصف خصائص الجودة في الفاكهة والخضر الطازجة ،هي المنظمة
الدولية المسؤولة عن وضع المواصفات الدولية لألغذية ومدونات
السلوك والخطوط التوجيهية الالزمة لحماية المستهلك وضمان
التجارة النزيهة باألغذية .وتضم الهيئة أكثر من  180دولة عضو
تعمل معا في مداوالت مفتوحة من خالل نحو  20لجنة علمية
دولية .وال تضع الهيئة قوانين بل مواصفات طوعية يمكن أن
تستخدمها الحكومات األعضاء كدليل في وضع قواعدها الوطنية
الخاصة والقوانين الخاصة باألغذية .وتعتمد منظمة التجارة العالمية
على مواصفات الدستور الغذائي حيث تستخدمها كعالمات
قياس في تحديد المنازعات التجارية ،مما يجعلها ضرورية للبلدان
التي تريد استيراد أو تصدير األغذية لضمان توافق قوانينها مع
مواصفات الدستور الغذائي.

تواجه البلدان الجزرية في المحيط الهادئ قيود ًا وفرص ًا وثغرات
إقليمية وقطرية على السواء .فنتيجة للموقع النائي والقيود
اللوجستية وضيق قاعدة الموارد الطبيعية واستنزاف الموارد
نتيجة للكوارث الطبيعية المتكررة اتسم النمو االقتصادي في
البلدان الجزرية في المحيط الهادي بالبطء عموما مع تصنيف ما
يصل إلى ربع سكان اإلقليم فى فئة الفقراء .ويهدف برنامج
األمن الغذائي وسبل المعيشة المستدامة في البلدان الجزرية
في المحيط الهادئ الذي تشترك في تنفيذه المنظمة والصندوق
الدولي للتنمية الزراعية والبلدان الجزرية ذاتها إلى المساهمة في
تعزيز األمن الغذائي للسكان الفقراء الذين يعانون من هشاشة
األوضاع ،وخاصة النساء والشباب ،في البلدان الجزرية في المحيط
الهادئ من خالل زيادة المتوافر من الطعام المغذي ومن
فرص الحصول عليه ،والزيادة المستدامة في اإلنتاج المحصولي
والحيواني وإنتاج مصايد األسماك والغابات (الزراعة الحرجية) وفي
إنتاجية هذه القطاعات؛ وتحسين فرص المجتمعات ذات األوضاع
الهشة ،وخاصة األسر المقيمة في المناطق النائية والنساء ،في
الحصول على الخدمات والمدخالت الزراعية المستدامة ،والوصول
إلى األسواق من خالل تحسين البنية األساسية ونظم التسليم؛
ودعم القدرات وتعزيز السياسات واإلجراءات اإلستراتيجية على
المستويات القطرية واإلقليمية لمعالجة تحديات األمن الغذائي
والتجارة المباشرة وطويلة األجل .وتوفر البلدان الجزرية في المحيط
الهادي فرصة هامة إلقامة الشراكات والتنسيق وفقا إلعالني
باريس والمحيط الهادئ بشأن تحسين فعالية المعونة.

يعتبر البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي ،وهو مرفق مالي
متعدد الجهات المانحة يديره البنك الدولي ،إحدى الوسائل
الرئيسية لتحقيق االلتزامات التي أعلنت في مؤتمر قمة الكويال
ومؤتمر بتسبورج للدول العشرين لمعالجة نقص تمويل خطط
االستثمار القطرية واإلقليمية في مجال الزراعة واألمن الغذائي
لزيادة إمكانية التنبؤ بالمعونة الالزمة في مكافحة الجوع والفقر.
وكان هذا البرنامج قد طرح في أبريل /نيسان  2010بتعهدات
أولية بلغ مجموعها  880مليون دوالر أمريكي .وتعمل المنظمة
مع عدد من البلدان منخفضة الدخل فبدعمها في عمليات إعداد
االستراتيجيات والخطط االستثمارية ،التي يمكن تمويل ثغراتها
التمويلية بواسطة البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي الذي
صمم لتوفير المنح والقروض واالستثمارات الرأسمالية لزيادة
اإلنتاجية الزراعية وربط المزارعين باألسواق والحد من المخاطر
وهشاشة األوضاع ،وتحسين سبل المعيشة في المناطق الريفية
وتوفير المساعدة التقنية وتنمية القدرات.

تمثل الخطة الدولية التي تهدف إلى السماح للبلدان والشركات
الخاصة بتقديم تعويضات عن انبعاثاتها من الكربون من خالل
تقديم مدفوعات للبلدان األكثر فقرا للمحافظة على غاباتها،
دليال منقطع النظير على التعاون بين البلدان المتقدمة والنامية.
ويدعم برنامج األمم المتحدة للتعاون في مجال خفض االنبعاثات
الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية الحوار
والمفاوضات الدولية من خالل توفير الدعم التقني وبناء القدرات.
كما يدعم هذا البرنامج البلدان النامية في إعداد وتحسين
االستراتيجيات واآلليات الوطنية الخاصة بخفض االنبعاثات الناجمة
عن إزالة الغابات وتدهورها .وتعمل المنظمة وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة في شراكة لبناء
قدرات البلدان النامية على جمع البيانات وعلى الرصد وكالهما
ضروري آللية العمل .وتشير التقديرات إلى أن المدفوعات الخاصة
بخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري قد تصل إلى  30مليار
دوالر أمريكي سنويا .ولن يؤدي هذا الترتيب إلى حماية غابات
العالم بصورة أفضل فحسب بل إن األموال الجديدة يمكن أن
تدعم أيضا المبادرات اإلنمائية ،وصون التنوع البيولوجي ،وضمان
خدمات النظم اإليكولوجية الحيوية.
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االستنتاجات
عندما وضع مؤتمر قمة األمم المتحدة لأللفية األهداف اإلنمائية الثمانية لأللفية في عام  ،2000لم يكن هناك عمل بمثل هذه األبعاد قد تم اإلقدام عليه من قبل .ففي
البداية ،واجهت جميع وكاالت األمم المتحدة نفس الصحيفة البيضاء التي تمتد على مدى  15عاماً ،وبنفس األسئلة التي ال إجابة لها عن كيفية استخدام خبراتها الهائلة
لمساعدة البلدان على تحقيق هذه األهداف .وبالنسبة لألمم المتحدة ،كان البد من الدخول إلي مناطق مجهولة – فتحدد األهداف وتضع العالمات ،وتختار منهجيات
لتفسير البيانات ،وتحدد مسؤوليات عن كتابة تقارير بطريقة تجمع منظومة األمم المتحدة بأسرها لتنفذ برنامج التنمية المشترك الذي لم يسبق له مثيل له.
واآلن ،وبعد عشر سنوات من هذه العملية ،أصبحت الرؤية أكثر تركيزاً ،وأثبتت متابعة األهداف اإلنمائية لأللفية أنها عنصر مو ِّحد لمنظومة األمم المتحدة .فهذا التقرير
الذي بين أيدينا نفسه يصور مدى ما كان عليه عمق واتساع االلتزام من جانب األمم المتحدة بشك ٍل عام والمنظمة بشك ٍل خاص.
إن المنظم��ة توج��ه أكث��ر من نصف جهودها الكلية نحو مس��اعدة البلدان على تحقي��ق الهدف األول من األهداف اإلنمائية لأللفية ،وه��و الحد من الجوع والفقر ،وخمس
هذه الجهود نحو تحقيق الهدف السابع من هذه األهداف وهو كفاءة االستدامة البيئية .ولكن ال جدال في أن المنظمة تنظر إلى األهداف الثمانية المنفصلة باعتبارها
خي��وط ف��ي نس��يج واحد .فعندما أقام��ت المنظمة في البداية جهة اتص��ال لكل هدف من هذه األهداف ،فإنها قامت بتجربة هائلة لرس��م خريط��ة تبين االرتباطات بين
األهداف الثمانية في المنظمة بأسرها.
وفي عام  ،2005أي بعد خمس س��نوات من هذه العملية ،أنش��أت المنظمة آلية داخلية لتكفل بها الدعم من جانب جميع التخصصات لمس��اهمة المنظمة في تحقيق
جميع األهداف اإلنمائية لأللفية .وفي عام  ،2006أنشأت المنظمة لجنة خارجية رفيعة المستوى لألهداف اإلنمائية لأللفية لكي تقدم المشورة إلى المدير العام بشأن
أهمية برامج المنظمة وتأثيرها على تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية .وقد أعطت هذه اللجنة اهتمام ًا خاص ًا للهدفين األول والس��ابع من األهداف اإلنمائية ،وإن كانت
قد أقرت بأهمية جميع األهداف الثمانية .كما بذلت المنظمة جهود ًا منس��قة لمعرفة الش��ركاء والتعاون من يستطيع بينهم المساهمة بمجاالت خبرة تكميلية وزيادة
كفاءة عملها وتأثير هذا العمل.
واآلن ،وطبق ًا لتقرير األمين العام لألمم المتحدة« :الوفاء بالوعد :اس��تعراض تطلّعي لتعزيز وضع برنامج عمل متفق عليه لبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام
 »2015أصبحن��ا نع��رف أن بع��ض البل��دان قد حققت نجاح ًا كبي��ر ًا في جهودها لتحقيق هذه األهداف  ،م��ن بينها بلدان من أفقر بلدان العالم .ف��إذا أخذنا في االعتبار أن
عالمنا كان عليه أن يتعامل في الس��نوات العش��ر األخيرة مع أزمات اقتصادية وإنس��انية لم تكن متوقعة ،جلبت معها كوارث طبيعية وأخرى من صنع اإلنسان ،لتب َّين
لنا بوضوح من هذه النجاحات أن األهداف اإلنمائية لأللفية ممكنة التحقيق إذا توافرت السياسات السليمة واالستثمارات والدعم الدولي.
لق��د وص��ل ع��دد من يعانون من الجوع ف��ي العالم مؤخر ًا إلى رقم كبير لم يصله من قب��ل .وهذا يجعل الهدف األول من األهداف اإلنمائي��ة – أال هو القضاء على الفقر
المدق��ع والج��وع – أس��وأ األه��داف الثمانية من حيث األداء .ورغم ذلك ،فإن هناك بعض اإلش��ارات المش��جعة على الصعيدين اإلقليمي والوطن��ي ،وهو يجعلنا ،بعد
عش��رات الس��نين من خبرة التنفيذ نس��تطيع أن نؤكد أن تحقيق مكاس��ب س��ريعة مس��تدامة في تخفيض س��وء التغذية والجوع أمر مس��تطاع .ولكل ذلك أهميته
القصوى في سعينا لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول  ،2015حيث أن الحد من الجوع ونقص التغذية أمران مهمان لتحقيق األهداف اإلنمائية األخرى لأللفية.
وحيث انه لم يبق أمانا س��وى خمس س��نوات ،فإن كلمة الس��ر هي «اإلسراع» – فمن المهم اإلسراع بالتدخالت ،واإلسراع بتطبيق سياسات داعمة ،واإلسراع بزيادة
حاالت النجاح ونشر الدروس المستفادة في هذه التجربة العالمية .واألمر المؤكد أن المنظمة قد جعلت اآلن مسؤوليتها عن األهداف اإلنمائية جزء ًا من التيار الرئيسي
لعملها وجعلتها أمر ًا داخلياً ،كما شحذت تركيزها حول ما ينبغي عمله ،ودخلت في شراكات مع شركائها ،وأصبحت على استعداد لبذل أي جهود الزمة في السنوات
الخمس القادمة لدعم ما يبذله األعضاء من جهود لتحقيق أهدافهم.

38

األغذية تأتي أو ًال

منظمة األغذية والزراعة واألهداف اإلنمائية الثمانية لأللفية

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy

هاتف(+39) 06 57051 :
فاكس(+39) 06 57053152 :
البريد اإللكترونيFAO-HQ@fao.org :

www.fao.org

