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يت ّم الترويج ليوم األغذية العالمي بأكثر من  50لغة وفي أكثر من  150بلدًا ،وهو يصااااا ذكرى تأسااااي
ً
فضل
منظمة األغذية والزراعة (المنظمة) وعملية التواصل السنوية األهم على نطاق العالم في المنظمة،
عن كون ا من بين األيااام الااةوليااة األكثر ااااااعمي اةً في تحويم األمم المت ااة وال ملااة تددد الجميع -من
ال كومات إلى الحطاع الخاص واألوساط األكا يمية والمجتمع المةني واألفرا من قطاعات المجتمع كافة،
ً
ً
مستقبل مستدا ًما.
أبطال لألغذية ويبن ا
بما في ذلك الشماب -لكي يصبح ا
وإذ يبدأ إطلق ي م األغذية العالمي في ماي /أيار لتيسااير التخطيل لل ملت الوطنية وأنشااطة التوعية في
الوقت الملئم ،ساااو يةعو هذا اليوم إلى التضاااامن العالمي لل رص على عةم ترك أي أحة خلف الركب
لةى التصاااةّي للت ةيات المتعة التي نواا ا اليوم ،من قميل ال حر المةقع وساااوذ التجذية بجميع أ اااكال ،
والصاااراعات ،وتجيّر المناخ ،وانعةام المسااااوا والتةاعيات االقتصاااا ية لجائ ة كوفية 19-وينمجي للجميع
ت حيق خطة التنمية لعام  2030وأهةا التنمية الم ستةامة في كل مكان ،كما أن من األ سا سي ت ويل النظم
الزراعية والجذائية من أال إنتاج أفضل ،وتجذية أفضل ،وبيئة أفضل ،وحيا أفضل لضمان التحةم للجميع
وسااااااو يجري الحتفال العالمي في  14أكت بر/تشددددددري األول  ،2022انطلقًا من الزخم الذي ولّةه ي م
األغذية العالمي الثاني للشدددبا وتنظيم مئات األحةاث وأنشاااطة التوعية في أن اذ العالم كافة طيلة ااا ر
وعرض لجائز اإلنجاز
المحر الرئيسي م اضر سنوية
أكتوبر/تشرين األول وسو تتخلّل االحت ال في
ٌ
ّ
األولى على اإلطلق للمنظمة وكما ارت العا  ،سااااو يتحاطع الترويج ليوم األغذية العالمي واألحةاث
المتصاااااالة ب مع حملت أخرى للمنظمة من قميل اليوم الةولي للتوعية بال اقة والم ةر من األغذية (29
سااامتممر/أيلول) وغير ذلك من األولويات األسااااساااية للمنظمة في أكتوبر/تشااارين األول ،بما في ذلك لجنة
األم الغذائي العالمي ومنتدى األغذية العالمي وأسب ع العل م والبتكار

 -2الم ض ع
ل تترك ا أي أحد خلف الركب.
إنتاج أفضل ،وتغذية أفضل ،وبيئة أفضل ،وحياة أفضل.
رغم التحةم الذي أحرزناه باتجاه بناذ عالم أفضل ،تُرك العةية من األ خاص خلف الركب وهم األ خاص
غير الحا رين على االست ا من التنمية المشرية أو االبتكار أو النمو االقتصا ي
يعرض م
وبال عل ،إن مليين األ خاص من حول العالم عاازون عن ت مل كل ة نمل غذائي ص ي ،م ّما ّ
النعةام أمن م الجذائي إنما الحضاااذ على ال حر وسااوذ التجذية ال يحتصاار على اإلمةا ات ف سااب ،حيث يتم
إنتاج ما يك ي من األغذية كل يوم إلطعام الجميع على كوكب األرض لكن المشدددكلة تكم في الحصددد ل
لى أغذية مغذية وفي ت فرها ،وهو أمر ون ت ةيات عةية ومتزاية  ،بما في ذلك اائ ة كوفية،19-
والصراعات ،وتجيّر المناخ ،وانعةام المساوا  ،وارت اع األسعار والتوترات الةولية كما أن األ خاص من
حول العالم يعانون من اآلثار المتعاقمة للت ةيات التي ال تعر حةو ًا
وتعتمة نساااااامة  75في المائة من ال حراذ وال ئات التي تعاني انعةام األمن الجذائي في العالم على الزراعة
تأثرا بالكوارث الطميعية والتي هي من صنع
وعلى الموار الطميعية لتأمين سمل عيش م وهم عا األكثر ً

اإلنسان ،وغالمًا ما يعانون الت ميش بسمب نوع م االاتماعي أو أصل م العرقي أو وضع م وهم يكاف ون
الكتساب إمكانية ال صول على التةريب ،والتمويل ،واالبتكار والتكنولوايات
غير أننا اميعًا مترابطون ف ي عالمنا المعولم حيث نعيش اليوم ،تصمح االقتصا يات والثحافات والشعوب
ً
تكافل في ما بين ا والمعض منّا أكثر عرضة للمخاطر بسمب وضع أو مكان إقامت  ،لكننا في الواقع
أكثر
نعاني اميعًا من ال شااا ااة وحين يُترك ااخ ما خلف الركب ،إنما تنكساار الساالساالة وهذا ال يىثر على
أيضاااا على حياتنا ن ن أُنظروا ً
مثل إلى ال رب في أوكرانيا ،وهي أحة
حيا هذا الشاااخ ف ساااب ،إنما ً
أكمر منتجي ومص اةّري الم اصاايل والمنتجات الزراعية في العالم فالصااراع الحائم يتس امّب بمش احّة كمير
وبت جير السااااااكان الم ليين ،ويشااااااعر الجميع أصا ً
ااااال باآلثار على األمن الجذائي العالمي كما أن الزيا
الضخمة في أسعار الحمح والذر والشعير واألسمة تةفع الملةان الضعي ة بال عل إلى األزمة
وفي وا األزمات العالمية ،من الضااروري أكثر من أي وقت مضااى إيجا حلول عالمية حلول مسااتةامة
و اااملة تراعي التنمية في األال الطويل ،وت ّز النمو االقتصااا ي الشااامل وتعالج أوا انعةام المساااوا
وتمني قةر ً أكمر على الصمو
إنتاج أفضل ،وتغذية أفضل ،وبيئة أفضل ،وحياة أفضل.
تعمل المنظمة مع الملةان لل رص على عةم ترك أي أحة خلف الركب من خلل الت ّول إلى نظم زراعية
ً
موال ،واستةامةً ،وقةر على الصمو من أال إنتاج أفضل ،وتغذية أفضل ،وبيئة
وغذائية أكثر ك اذ ً ،و
أفضدددل ،وحياة أفضدددل ون ن نعمل في أكثر من  130بلةًا عن طريق عم ال كومات والمجتمعات الم لية
لتعزيز السياسات واإلاراذات في اميع مجاالت النظم الزراعية والجذائية سعيًا إلى ت حيق هذه األهةا
أفعالنا هي مستقبلنا
م ما ويجب أن يعمل ك ّل من الحك مات والقطاع
مسددددددتداما ه الم يك ن فيه كل شدددددد
الما
إن
ً
ً
ال اص واألو ساط األكاديمية والمجتمع المدني واألفراد يةًا بية في روح من الت ضامن لمنح األولوية ل ق
اميع األ ااااخاص في األغذية ،واألمن الجذائي ،والتجذية ،والساااالم والمساااااوا وبال عل ،يمكن لك ّل واحد
قةرا أكمر من التعاطف
منّا ،بما في ذلك الشددددبا  ،أن يعمل باتجاه مسااااتحمل ااااامل ومسااااتةام ،وأن يُظ ر ً
واللطف في أفعالنا فلنك جميعًا التغيير
ارتفاع األسعار
يشاااااا ّكل ال ّ
تحلب الم رط في األسااااااعار وارت اع ا ال ا أحة أهم الت ةيات التي يواا ا اليوم صاااااااانعو
الساااياساااات في العالم في مجاالت االقتصاااا واألمن الجذائي والتجذية علو ً على ذلك ،يمكن أن يى ي
االرت اع ال ا في أسعار األغذية إلى آثار كمير على المةاخيل واألسواق والتجذية في أن اذ العالم كافة
وفي ال االت الحصاااااوى ،يمكن أن ت ضاااااي إلى تةاعيات ساااااياساااااية وااتماعية خطير من قميل حاالت
العصايان ،أو االضاطرابات االاتماعية أو ر و ال عل الممالجة على المساتوى الساياساي وفي األساواق،
آثارا مة ّمر على األمن الجذائي والتجذية في العالم
مثل فرض قيو على التصةير تترك ً
وبما أن الساااعر يتأثر بالعرض والطلب ،ف ّ
إن تحلّب األساااعار هو نتيجة خصاااائ الساااوق الكامنة لج ة
العرض والطلب وذلك يشاااااامل أحوال الطح  ،وت شااااااي األمراض ،وال روب ،واألخطار الطميعية أو
تزاية حجم التةاول بالعحو اآلالة للسااااالع األسااااااساااااية كما أن أساااااعار الن ل ،وتجير المناخ ،واإلعانات
ال كومية للوقو األحيائي ،وال ةو الرساااااامية للمخزونات وحتى تزاية اساااااات لك الل وم تمثل قوى
م ّركة أخرى لتحلّب األسعار
عا قياس ايًا في عام  2022وكان التضااخم على ارت اع حتى
وس ا ّجل مى اار المنظمة ألسااعار األغذية ارت ا ً
قمل نشوب ال رب في أوكرانيا ،أحة أكمر منتجي ومصةّري الم اصيل في العالم لكن ال رب األخير

وما يتصااال ب ا من عحوبات تجارية على روسااايا ّ
عا
هزت أساااواق السااالع األسااااساااية ،وبالتالي فإن ارت ا ً
هائل في أساااعار الحمح والذر والشاااعير واألسااامة يةفع بالملةان الضاااعي ة أصا ً
ً
اال إلى األزمة ويخ ّض
خمير في مجال الم اصااااايل
المزارعون من حول العالم مسااااااحات األراضاااااي التي يزرعون ا ويتوقّع
ٌ
االستراتيجية أن الت ّول إلى م اصيل تتطلّب كميات أقل من المجذيات أو الترااع عن استخةام ا سو
يضا ّار بالجلل فاإلنتاج يواا الخطر األكمر في الملةان النامية ،حيث تتوفر للمزارعين موار مالية أق ّل
آثارا خطير على األمن الجذائي والتجذية حول العالم
للصمو وقة تترك ك ّل هذه العوامل ً
الصرا ات والصدمات :تفاقم الضعف والحرمان
آثارا عميحة على آفاق المجتمعات الم لية والملةان المتضاااارر
تخلّف الصااااراعات واألخطار الطميعية ً
كميرا النعةام األمن الجذائي وساااوذ التجذية المزمن وال ا  ،خاصاااة
وبال عل ،تشاااكل الصاااراعات افعًا ً
وتحوض نظم ال ماية االاتماعية غير
وأن ا تىثر على توفر األغذية وال صااااااول على أغذية مجذيةّ ،
الرسااامية والحائمة ويمكن أن تى ي الصاااراعات واألخطار الطميعية على الساااواذ إلى اساااتمرار انعةام
الثحة واالمتعاض ،واختلل التعليم ،ور ع المسااااااتثمرين والساااااايّاح ،وال ةّ من آفاق العمل واإلمكانات
االقتصااا ية وخلل العحو األخير  ،ت ّول عة متزاية من األزمات من أحةاث كارثية وقصااير األال
إلى أزمات ممتة في األال الطويل ب عل ااتماع عوامل متعة  ،األمر الذي يجعل إمكانية تجاوز
الجوع وسوذ التجذية وال حر أكثر صعوبة فحة عانى عب أفجانستان ً
مثل من العجز بسمب الصراعات،
واألزمات االقتصاااااااا ية ،والج ا وتعليق المعونة الةولية ،في حين عانت منطحة الحرن األفريحي من
ثلثة مواسااام متتالية من الج ا  ،ومن اآلثار االقتصاااا ية لجائ ة كوفية 19-ومن مواة انتشاااار الجرا
الصاااا راوي التي ت صاااال مر كل ايل أ ّما ال رب األهلية الطويلة في الجم وريّة العربيّة السااااوريّة،
ً
فتترك ً
كامل من اللائين والنازحين اخليًا متخل ًا عن الركب من حيث التعليم والصااا ة والساااكن
ايل
وسمل العيش
وعلى المستوى العالمي ،بلغ متوسل الخسار االقتصا ية المتصلة بالكوارث خلل العحة األول من عام
 170 ،2010مليار والر أمريكي في السااااانة ،وقة ت ّمل قطاع الزراعة نسااااامة كمير من هذه الخساااااائر
وتميّن التحةيرات أن أكثر من  800مليون ااااااخ قة يواا ون الجوع المزمن ،حيث أن الصااااااراعات،
إضااااافةً إلى تحلّب المناخ والظرو المناخية الحصااااوى والتماطى واالنكماد االقتصااااا يين – تو ّا هذا
أيضااااا  193مليون ااااخ في  24بلةًا وإقلي ًما يواا ون
المن ى وفي العام الماضااااي وحةه ،كان هناك ً
مسااااااتويات حا من انعةام األمن الجذائي -وهي الملةان واألقاليم التي تعاني من مسااااااتويات األزمة أو
أسوأ وبين عامي  2016و ،2021حصلت زيا بنسمة  571في المائة في عة األ خاص في حالة الكارثة
(ما يعني مسااااااتويات من المجاعة أو الموت حتى) ،أي من حوالي  93 000إلى  570 000ااااااخ في
إثيوبيا ومةغشحر وانوب السو ان واليمن
تةميرا على الملةان التي تعاني من أزمات غذائية وتواة
أ ّما ال رب في أوكرانيا فحة خلّ ت أ ااااااةّ اآلثار
ً
على ااااا ير المجاعة ف ي تواا فواتير أعلى الساااااتيرا الموا الجذائية األسااااااساااااية والمةخلت ب عل
االختلالت في اإلنتاج والتجار وارت اع أسعار األغذية والطاقة في العالم
وتميّن أمثلةٌ عةية الصاااااعوبات التي تتسااااامّب ب ا الصاااااةمات المتصااااالة بالمناخ واألخطار الطميعية في
األقاليم ،وآثارها غير المتناساااامة على األ ااااخاص والمجتمعات الم لية التي تعاني من ال حر وال رمان
وحين ضاااااارب إعصااااااار كاترينا الواليات المت ة األمريكية في عام  ،2005تُرك ال حراذ خلف الركب
بشكل غير متناسب وأ ارت محاطعة ريزال في ال لمين ،التي تأثرت بإعصاري أونةوي وبابنغ في عام
 ،2009إلى ّ
أن معةل انتشار ال حر قة زا بمحةار الضعف تحريمًا في غضون ثلث سنوات

وحتى في غياب الصااراعات الحائمة أو الكوارث الطميعية ،يمكن أن تجيّر الصااةمات في األال الحصااير
مسار عوب بأكمل ا فم عل أزمة إيموال ،قة يكون إقليم غرب أفريحيا قة خسر في المتوسل  3 6مليارات
والر أمريكي في الساااااانة بين عامي  2014و 2017بساااااامب ترااع التجار  ،وإغلق ال ةو  ،وإلجاذ
الرحلت الجوية وتحلّ االستثمارات األانمية المما ر والنشاط السياحي
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يجب إدراج التع د بعدم ترك أي أحد خلف الركب في السددددددتراتيجيات وال طط والميزانيات
المتصلة بأهداف التنمية المستدامة.
يتعيّ لى الحك مات إ راج التع ة بعةم ترك أي أحة خلف الركب في االسااتراتيجيات والخطل
والميزانيات المتصاااااالة بأهةا التنمية المسااااااتةامة ويجب أن تضاااااامن عةم ترك أي أحة خلف
الركب عمر تولية بيانات متم ور حول األ خاص ونظم الرصة ،وتصميم السياسات والحوانين
الحائمة على ال حوق واأل لّة ،وال وكمة الر اااية والمىساااساااات الشااااملة والشااا افة والمساااتجيمة
والمسااااىولة ،والممارسااااات االاتماعية التي ترمي إلى ت حيق ال صااااول المتكافئ على الموار
والخةمات ومستوى أكمر من الـتأهب والحةر على الصمو في وا الصةمات
يجب أن تلتزم حك مات مجم ة العشري بتعددية األطراف وأن تعمل بروح م التضام مع
البلدان األكثر ضعفًا.
المعرضااة لخطر الجوع والمجاعة وتمويل
يتعيّن على حك مات مجم ة العشددري عم الملةان
ّ
النةاذات اإلنسانية ويجب أن تعمل مع مؤسسات التم يل الدولية لزيا السيولة وال يّز المالي
فحرا وضع ًا قمل وقوع الكارثة
بما يسمح بتوفير ال ماية االاتماعية لل ئات األكثر ً
الركب م خلل تح يل النظم الزرا ية والغذائية.
يمك أن نم ّك األش اص المت لفي
يتعيّن على الحك مات والقطاع ال اص واألوسدددددداط األكاديمية والمجتمع المحلي تمكين ال ئات
األكثر ضاااع ًا من خلل الت ّول إلى نظم زراعية وغذائية أكثر ك اذ ً و ا ً
ااموال واساااتةامة وقةر
على الصمو من أال إنتاج أفضل ،وتجذية أفضل ،وبيئة أفضل ،وحيا أفضل ويجب أن توفّر
التةر يب الملئم ،وال وافز ،واالبتكار والتكنولوايات لل ئات الضااااااعي ة ،بما في ذلك النسااااااااذ
والشااااماب ،ليصاااامح الجميع فاعلين متساااااوين في التنمية المسااااتةامة ويتعيّن على الحك مات أن
تعتمة ن ًجا قائ ًما على ححوق اإلنساااااان لضااااامان المشااااااركة ال ّر  ،والنا اااااطة والمجةية لجميع
ً
ميشاا من بين م ،في اميع خطوات ومراحل عملية
األ اخاص ،وعلى وا الخصاوص األكثر ت
وضع السياسات والخطل والمرامج
في أوقات األزمات ،ينبغي تلفي اإلجراءات السياساتية الم صصة ،وتعزيز شفافية األس اق
والح ار.
في أوقات األزمات ،يجب أن تتلفى الحك مات التةابير ال مائية التي قة تىثر على األسااااااواق
الةولية واتخاذ اإلاراذات السااااااياساااااااتية للتخ يف من النح في اإلمةا ات الجذائية ،عن طريق
مور ين اة وأكثر تنو ًعا
ال اظ على التجار الم توحة وأ اذ ساااااالسااااااال اإلمةا ات ،وإيجا
ّ
لأل غذ ية أو تنويع اإلنتااج الم لي ،وتوفير برامج لل ماا ية االاتمااعياة تكون حسااااااناة التوق يت
وم ة األهةا لةعم ال ئات السكانية الضعي ة
يمك أن تصبح كيانات القطاع ال اص شريكة في التنمية.
يجب أن يصاااامح القطاع ال اص ااااري ًكا ححيحيًا في التنمية ،عمر إساااانا األولوية لمما ئ التنمية
المو ّحة  ،وححوق اإلنسان والمساذلة و عم المنظمات الةولية والمنظمات غير ال كومية الم لية
لةى العمل في الملةان النامية كذلك ،ينمجي أن تساااعى الشاااركات الخاصاااة من األحجام كافة إلى

ت يئة أساااواق ااااملة ححيحية تعتمة نموذج أعمال ا ً
ااامل ي ترم ححوق اإلنساااان ،ويشااا ّجع العمل
اللئق والمساوا الجنسين ،ويث ّمن المساذلة وي ترم الميئة ،في حين يجب أن ي ّ
عزز قطاع األغذية
إنتاج األغذية المجذية والترويج ل ا
نتصرف جميعًا بتعاطف وأن نحترم األغذية وك كبنا.
( )6يمكننا أن
ّ
يجب أن نعمل جميعًا بروح من التضااااامن العالمي لضاااامان عةم ترك أي أحة خلف الركب ،من
أيضااااا أن ن ترم
خلل رفع الصااااوت وت يز صااااانعي الحرارات والتعاطف في أفعالنا ويمكننا ً
األغذية ونصااااامح مناصااااارين للمناخ عن طريق تخ يف ال ةر وتناول األغذية المجذية واألغذية
الموسمية والمنتجة م ليًا واالهتمام بالموار الطميعية مثل التربة والمياه
ما ال دف م تح يل النظم الزرا ية والغذائية؟
يجب أن تتجيّر النظم الزراعية والجذائية العالمية لمصاااال ة األ ااااخاص وكوكب األرض على السااااواذ
ف ي عااز بأ كال ا ال الية عن توفير أغذية مجذية لأل خاص بطريحة منص ة وبال عل ،يعاني خ
واحةٌ ( )1من أصاااااال  10أ ااااااخاص من نح التجذية ،ومنتجو األغذية على نطاق صااااااجير هم من بين
تعرضاااا النعةام األمن الجذائي ،في حين تضااااع ت معةالت السااامنة من حول العالم
المجموعات األكثر
ً
التنوع
ثلث مرات تحريمًا منذ عام  1975ويت ّم استخةام الموار واألراضي بشكل مكثّف وتشكل خسار
ّ
الميولواي مصااااااةر قلق كما أن النظم الجذائية تُصااااااةر ثلث غازات الةفيئة في العالم وفي الوقت ذات ،
يصيم ا الشلل ب عل آثار تجيّر المناخ
ب لول عام 2050
لذا ،من الضروري إاراذ ت ّول كمير لتوفير األغذية والتجذية لـاااااا 10مليارات خ
من ون ترك أي أحة خلف الركب وهذه ضارور بيئية وااتماعية واقتصاا ية وفي عام  ،2021م ّةت
وساااارعت العمل لت حيق أهةا
قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية الطريق لت ّول النظم الجذائية العالمية
ّ
التنمية المسااااااتةامة وسااااااو يتعين على ال كومات والحطاع الخاص والمجتمع المةني واألوسااااااااط
ضا
األكا يمية كافة االضطلع بةور ب ذا الصة  ،إنما أفعالنا ال ر ية م مة أي ً
كذلك ،يجب أن تختار الملةان مسااااارات الت ويل وفحًا للةوافع الكامنة وراذ الجوع وانعةام األمن الجذائي
وسااااوذ التجذية التي تواا ا وبنا ًذ علي  ،يمكن أن تشاااامل المسااااارات الت ّولية ( )1مج السااااياسااااات
الخاصااة بالمساااعة اإلنسااانية والتنمية وبناذ الساالم في المناطق التي تش ا ة صااراعات؛ ( )2والن وض
بال حةر على الصاااااامو في وا تجير المناخ في النظم الزراعية والجذائية؛ ( )3وتعزيز قةر ال ئات
الساااكانية األكثر ضاااع ًا على الصااامو في وا الم ن االقتصاااا ية؛ ( )4والتةّخل على امتةا سااالسااال
اإلماةا ات لخ ض كل ااة األغاذياة المجااذياة؛ ( )5والتصاااااااةّي لل حر وأواا انعااةام المسااااااااوا ال يكلياة؛
( )6وتعزيز الميئات الجذائية وتجيير سااالوك المسااات لكين لتشاااجيع األنماط الجذائية الصااا ية التي تضااا ّم
اعتمارات االستةامة
 -4ال قائع



(حوالي  40في المائة من سااكان العالم) غير قا رين على ت ّمل كل ة

أكثر من  3مليارات ش د
نمل غذائي ص ي
تحريمًا من الجوع ،يعاني واحةٌ ( )1من أصاااااال أربعة ()4
وفي حين يعاني  811ملي ن شدددددد
بالجين من الوزن الزائة أو من الساااااامنة ،وهي مشااااااكلة تت اقم في اميع األقاليم ،بما في ذلك في
الملةان المنخ ضة والمتوسطة الةخل

يعانون من انعةام حا في أمن م الجذائي ،وي تااون إلى مساعة
 وكان حوالي  193ملي ن ش
إنسااانية لمحائ م على قية ال يا في عام  ،2021في حين أن أكثر من نصااف مليون ااخ واا وا
ظروفًا كارثية ،ما يعني زيا المجاعة والموت بنسمة  400في المائة محارنةً بعام 2000
 وبين عامي  2008و ،2018اسددددتح ذت الحطاعات الزراعية ،بما في ذلك الم اصاااايل والموا ااااي
وال رااة ومصاية األسماك وتربية األحياذ المائية ،على  26في المائة م األثر اإلجمالي الناام
عن الكوارث المتوسااااطة والكمير التي اااا ةت ا الملةان المنخ ضااااة الةخل والشااااري ة الةنيا من
الملةان المتوسطة الةخل.
 وكل يوم ،يُجمر أكثر من  30 000اخ على ال روب من منازل م بسامب الصدراع والضدط اد
و ّكلت ال صراعات الحو الم ّركة الرئي سية النعةام األمن الجذائي ال ا لةى  139مليون خ
في  24بلةًا وإقلي ًما في عام  - 2021وهي زيا كمير محارنةً بعة  99مليون ااااااخ في  23بلةًا
في عام 2020
 ويعيش أكثر م  80في المائة م ّم يعان ن م الفقر المدقع في المناطق الري ية ويعتمة الكثير
من م على النظام الزراعي والجذائي لكسب عيش م
 ويواة  80في المائة من النازحي في العالم في بلةان أو أقاليم متأثر بانعةام األمن الجذائي ال ا
وبسوذ التجذية  -ويواا العةية من هذه الملةان مخاطر متصلة بالمناخ أو بكوارث أخرى
 وإن متوسل الثلثين م ّمن يعانون انعةا ًما حا ًا في األمن الجذائي هم المنتج ن الريفي ن لألغذية
 وعلى الصاااعية العالمي ،من المراح أن تعاني النسددداء بنسااامة  10في المائة أكثر من الراال من
انعةام األمن الجذائي المعتةل أو ال ا
 و 150مليون ط ل في العالم منخرطون في مالة األطفال
التنوع الميولواي المتمحي في العالم ،غير
 والسددكان األيددلي ن هم ّ
حراس  80في المائة تحريمًا من ّ
أن م يعانون على الصااعية العالمي من معةالت مرت عة من ال حر ،وعةم حياز األراضااي ،وسااوذ
التجذية والنزوح اخليًا
 ويىثر تغير المندا بشااااااكال غير متنااساااااااب على ال حراذ في األر يا وعلى غلت م الزراع ية
وإنتاايت م ،بما يسااااااااهم في از يا اآلفات واألمراض وتجير تركيمة المجذيات في الم اصاااااايل
األساسية الرئيسية
 ويمكن أن تساااهم ال جرة ،في حال ت ّمت إ ارت ا بطريحة إنسااانية ومنتظمة ،في النمو االقتصااا ي
في بلةان المحصة والمنشأ على السواذ
 وتصااةر النظم الغذائية من حول العالم ثلث غازات الةفيئة العالمية ،وتساااهم في  80في المائة من
إزالة الجابات االسااتوائية وهي الةافع الرئيسااي الكامن وراذ تةهور التربة والتص ا ّ ر ونةر المياه
التنوع الميولواي
وان سار ّ
المسر ة للتغيير
العل م والتكن ل جيا والبتكار -الع امل
ّ
نموا عوائق كمير بصااااااور خاصااااااة لج ة الحةرات
يواا المزارعون الذين يعيشااااااون في أقل الملةان ً
والر ساميل والموار الم شرية التي غالمًا ما تُمحي م خارج األ سواق العالمية وفرص التجار واال ستثمار،
أيضاااااا من بين ال ئات األكثر عرضاااااةً
كما أن ا ت ول ون االبتكار ونشااااار التكنولوايات الجةية وهم ً
للصااةمات الناامة عن الكوارث المتصاالة بالمناخ والصااةمات من صاانع اإلنسااان ،التي ت ةّ األرواح،
وسمل العيش واألمن الجذائي والتجذية وبعض هذه الصةمات قابل للتنمى

وتشااااااكل العلوم والتكنولوايا واالبتكار وافع رئيسااااااية لتعجيل وتير الج و الرامية إلى الوقاية من
الكوارث والتخ يف من آثارها والتأهب ل ا من خلل الح ّد م م اطر الك ارث على سااااااميل المثال،
يمكن اساااتخةام التكنولوايا ،مثل االساااتشاااعار عن بعة ،في نظم اإلنذار المبكر لت ةية مناطق األخطار،
وإاراذ رصة آني للتجيير وتواي إنذار ممكر قمل وقوع الكارثة
األغذية والزرا ة برصاااااااة العرض والطلب على
ويحوم النظام العالمي لإل لم واإلنذار المبكر
األغذية ،وغير ذلك من المى ااارات الرئيساااية لتحييم حالة األمن الجذائي اإلامالية في اميع بلةان العالم
وهو يصااةر تحارير ت ليلية وموضااوعية منتظمة بشااأن الظرو السااائة  ،ويوفّر اإلنذارات الممكر عن
األزمات الجذائية الو اااااايكة ال ةوث على المسااااااتويين الحطري واإلقليمي ويةعم هذا النظام الملةان من
أال امع األ لّة التخاذ الحرارات بشأن السياسات ،أو التخطيل من اانب الشركاذ في التنمية ،من خلل
المعثات لتحييم الم اصاااايل واألمن الجذائي ،الموفة باال ااااتراك مع برنامج األغذية العالمي ومن خلل
تطميق أ وات رصااة األرض واألسااعار على المسااتوى الحطري ،يعزز النظام العالمي لإلعلم واإلنذار
الممكر عن األغاذياة والزراعاة الحااةرات الوطنيااة في مجااال إ ار المعلوماات المتعلحااة بااألمن الجااذائي
والتجذية
وتُسااتخةم التكنولوايات الرقمية والممارسااات الممتكر بطرق عةية لمساااعة األكثر تخل ًا عن الركب
على ساااميل المثال ،تساااعى مبادرة القرى الرقمية للمنظمة إلى ت ويل  1 000قرية رقمية على األقل من
حول العااالم إلى قرى رقميااة تُحاةّم في ااا مجموعااة من الخااةمااات الحااائمااة على تكنولوايااا االتصااااااااالت
والمعلومات وسااااو تعزز هذه المما ر قةر المزارعين على الوصااااول إلى األسااااواق ،وتساااااعة في
تنويع المةاخيل الري ية ،وتزية من إمكانات الزراعة الرقمية وتعالج العوامل االاتماعية واالقتصااااااا ية
في المزرعة وخارا ا
أيضاااا إلى عملية ت ويل فكر إلى
وفي حين يشاااكل االبتكار الرقمي أحة اوانب العملية ،يشاااير االبتكار ً
نتيجة من خلل أ وا ٍ
ت عملية وتواي ات سااياساااتية للتنمية على سااميل المثال ،تشااكل المدارس الحقلية
للمزار ي طريحة ممتكر ليحوم المزارعون بتةريب مزارعين آخرين وتشااااااطر أفضااااال الممارساااااات
مع م ومن خلل مبادرة ت فير األغذية التي أطلحت ا المنظمة ،تعمل ال كومات مع مىسااسااات الم وث،
ّ
والموزعين ،وبائعي التجزئة والشااركاذ من المساات لكين إليجا طرق ممتكر لل ةّ من ال اقة
والمنتجين،
والم ةر من األغذية في سلسلة اإلمةا ات الجذائية بكامل ا في الملةان النامية والمتحةمة على السواذ
مل المنظمة لعدم ترك أي أحد خلف الركب
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األفضليات األربع:
منظمة األغذية والزرا ة في حالت الط ارئhttps://www.fao.org/emergencies/en/ :
القدرة لى الصم دhttps://www.fao.org/resilience/home/ar :
مبادرة العمل ي ًدا بيدhttps://www.fao.org/hand-in-hand/ar/ :
مل المنظمة في مجال تغيّر المنا https://www.fao.org/climate-change/ar/ :
الحماية الجتما يةhttps://www.fao.org/social-protection/ar/ :
العمل الريفي اللئق وال جرةhttps://www.fao.org/rural-employment/en/ :
الن ع الجتما يhttps://www.fao.org/gender/ar/ :
السكان األيلي ن

https://www.fao.org/strategic-framework/strategic-framework/ar











ح كمة الحيازة:
ال جرةhttps://www.fao.org/migration/ar/ :
الحق في الغذاءhttps://www.fao.org/right -to-food/ar/ :
المؤسسات الريفية وال دمات والتمكي https://www.fao.org/rural-institutions/ar/ :
الحل ل للدول الجزرية الصغيرة الناميةhttps://www.fao.org/sids-solutions/ar :
العل م والبتكارhttps://www.fao.org/science-technology-and-innovation/en :
يحة واحدة
منظمة األغذية والزرا ة وأوكرانياhttp://www.fao.org/3/cb9241en/cb9241en.pdf :
مل منظمة األغذية والزرا ة في مجال التغذيةhttps://www.fao.org/nutrition/ar/ :
https://www.fao.org/tenure/ar/

 -6المنتجات
حيّز العمل ال اص بي م األغذية العالمي
ير أ ناه الجةول الزمني إلطلق الموا الجةية المتعة الوسااااااائل التي ت ّم/ساااااايت ّم قريمًا ت ميل ا في بنك
األي ل ال اص بي م األغذية العالمي لعام  2022ويمكن ت شاطر الروابل الخاصة بمنك األصول بس ولة
مع الشركاذ الخارايين من أال طماعة الموا أو إنتاا ا على الصعية الم لي
التاريخ
مل ّ األنشطة والمنتجات
المذكر الم اهيمية ليوم األغذية العالمي

√

الخطوط التواي ية لل وية المصرية

مايو/أيار

الموقع اإللكتروني  -المرحلة
الةعو إلى سر قص

 20مايو/أيار

1

(أ رطة مصور /ن ّ ) عن أبطال األغذية

√

كتاب األنشطة

 30مايو/أيار

إطلق مسابحة الملصحات الجةارية

 30مايو/أيار

وسااااائل التواصاااال االاتماعي -
االاتماعي

Board

تعميم موا إلى الةول لوزراذ الزراعة

 Trelloمع أولى مساااااهمات التواصاااال مايو/أيار
يونيو/حزيران

أ ّلة للتواصااااااال  -مكاتب المنظمة ،وال كومات ،والحطاع الخاص ،والمجتمع يونيو/حزيران
المةني والمةارس
كتيّب

يونيو/حزيران

مصور للشماب
ريل فيةيو
ّ

يونيو/حزيران

ريل فيةيو ترويجي/إعلن تل زيوني

يونيو/حزيران

إعلنات إذاعية

يونيو/حزيران

رسالة فيةيوية من المةير العام

سمتممر/أيلول

نشر قص

عن أبطال األغذية

سمتممر/أيلول

محالة افتتاحية والنحاط الرئيسية لألحةاث

سمتممر/أيلول

فيةيو موسيحي للشماب

أكتوبر/تشرين األول

رسالة فيةيوية لألمين العام لألمم المت ة (يىكة الححًا)

أكتوبر/تشرين األول

________________________________________________________________

للتصال:

world-food-day@fao.org

