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إجراءات ملموسة للحد من الهدر الغذائي في العالم
امل�ؤمتر الإقليمي لل�رضق الأدنى و�شمال اإفريقيا ي�شيد مبخطط املغرب الأخ�رض 

املياه  إلى  الولوج  وممكنا  واردا  أضحى 
بعدما  العالم  أنحاء  بجميع  للشرب  الصاحلة 
Veste r )أطلقت الشركة الدولية »فيسترغارد« 

gaard(، التي تشتغل  في اجتاه حتسني الصحة 
في البلدان النامية، أنبوبا يسمى »أنبوب احلياة« 
املياه غير  )LifeStraw(   ميكن من امتصاص 
كبيرة،  صحية  مخاطر  دون  للشرب  الصاحلة 
عن  عبارة  وهو  املاليني،  حياة  ينقذ  أن  وميكن 
مصفاة قوية في حجم لفافة السيجار )25 سنتيما 

في الطول و2.9 سنتيما في القطر( ومصنوع من 
البالستيك، وهو خفيف الوزن )56 غراما(.

ويذكر أن ما يقرب من 780 مليون شخص في 
العالم ال يحصلون على مياه الشرب، كما ميوت 

كل 21 ثانية طفل من اإلسهال، بسبب التسمم. 
االختراع  هذا  أن  املصادر  بعض  وأكدت   
)LifeStraw(، الذي ينظف املياه غير الصاحلة 
من  به  يستهان  ال  عددا  ينقد  أن  للشرب، ميكن 

األرواح.
يقوم  سوف  سمي،  كما  احلياة«،  »أنبوب   
ألياف  مسلك  عبر  الدقيقة  الكائنات  بتصفية 

مجوفة ال تترك مرور إال املاء النقي فقط، لذا فإنه 
يقوم بإزالة األشياء املسببة لألمراض احملتملة 
والدوسنتاريا،  والكوليرا  التيفوئيد  قبيل  من 

فضال عن الطفيليات. 
 ويستطيع أنبوب احلياة )LifeStraw( تصفية 
700 لتر من املياه، أي ما يعادل استهالك الفرد 

للمياه ملدة سنة.
األنبوب  هذا  أن  املصادر  بعض  وذكرت 
الكوارث  حاالت  في  فعاليته  املصفاة أثبت 
الطبيعية الكبرى، مبا في ذلك الزلزال في هايتي 

والفيضانات في باكستان.

إطالق »أنبوب احلياة« لتصفية املياه غير الصاحلة للشرب

محمد التفراوتي

أسدل الستار عن أشغال  املؤمتر اإلقليمي 32 
للشرق األدنى وشمال إفريقيا، املنعقد خالل 

الفترة 24 - 28 فبراير2014، حول حتديات 
األمن الغذائي اإلقليمي وتعهدت احلكومات 

بتعزيز تعاونها ملعاجلة القضايا احلرجة 
إلدارة املياه، والفاقد الغذائي، وبناء مجتمعات 

ريفية أكثر مرونة وقدرة على املجابهة.

عقدت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
»FAO« املؤمتر«NERCr32« مبقرها بالعاصمة 

اإليطالية، خالل الفترة r 24 28 فبراير 2014..
وركز املندوبون مباحثاتهم على حالة األغذية 
و  إفريقيا،  وشمال  األدنى  الشرق  في  والزراعة 
تدارسوا استراتيجية لإلدارة املستدامة للموارد 
املائية في وقت يواجه اإلقليم ما ميكن أن يصبح 
أسوأ حتٍد ناجم عن ندرة املياه على امتداد تاريخه 
من  احلد  سبل  أيضاً،  املؤمتر،  وبحث  الطويل. 
خسائر األغذية والهدر الغذائي في املنطقة، حيث 
يجري إهدار كمية هائلة من املواد الغذائية املنتجة 

لالستهالك، على طول السلسلة الغذائية.
ونوقش الُبعد اجلنساني في الزراعة والقطاع 
كمحور  إفريقيا  وشمال  األدنى  بالشرق  الريفي 
في  األعضاء  البلدان  إلى جانب حتديد  رئيسي، 
اإلقليم املجاالت ذات األولوية في أنشطة املنظمة 

على صعيد املنطقة لفترة العامني املقبلني.
 وأكدت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  
والهدر  الغذائية  اخلسائر  فاقد  من  احلد  أن 
الغذائي املرتفعني في إقليم الشرق األدنى وشمال 
إفريقيا سوف يكون حاسمًا لتحسني توافر الغذاء، 
وبلوغ غاية األمن الغذائي، واحلد من الضغوط 
على املوارد الطبيعية في اإلقليم، الذي يشهد منوًا 
وشمال  األدنى  الشرق  ويعتمد  سريعًا.  سكانيًا 
إفريقيا على الواردات لتلبية أكثر من 50 في املائة 
من احتياجاته الغذائية، إال أنه يفقد ما يصل إلى 
ثلث الغذاء الذي ينتجه ويستورده، مبا في ذلك 
من احلبوب،  املائة  في  14 و19  بني  يتراوح  ما 
ونحو 26 في املائة من مجموع األسماك واألغذية 
البحرية، و13 في املائة من اللحوم، و45 في املائة 
واخلضر.  الفاكهة  من  لديه  الكلية  الكميات  من 
وطرحت منظمة »فاو« إطارًا استراتيجيًا إقليميًا 
صعيد  على  والهدر  األغذية  خسائر  من  للحد 
اإلقليم، على بساط البحث خالل املؤمتر. وقطعت 
حكومات اإلقليم التزامًا للحد من فاقد اخلسائر 
والهدر الغذائي في املنطقة بنسبة 50 في املائة، 
املوارد  خسائر  وتنعكس  سنوات.   10 خالل 
والعمالة الناجمة عن ذلك في بلدان اإلقليم على 
هيئة تراجع العوائد االقتصادية لقطاع الزراعة 
مع  الزراعية،  الصناعية  واألعمال  واملزارعني 

ارتفاع فواتير الواردات الغذائية. 
ويعاني 11 في املائة من سكان اإلقليم اجلوع 
األسر  من  بضمنهم  كبير  معدل  ويتألف  املزمن، 
الريفية الضعيفة التي تعتمد على الزراعة كمورد 
ملعيشتها. وتشير البحوث إلى أن سبل املعيشة 
مجال  في  الدعم  من  تستفيد  أن  ميكن  والدخل 
على  والهدر  للخسائر  الغذائي  الفاقد  تقليص 

امتداد سلسلة القيمة الغذائية.
ثالثة  اإلقليمي  »فاو«  منظمة  مؤمتر  وأقر 
مقترحات رئيسية طرحت للبحث خالل احملادثات. 
لألمن  إقليمي  إطار  وضع  األول  املقترح  عالج 
الغذائي والتغذية من شأنه أن ُيناسق بني بلدان 
اإلقليم بهذا الشأن. وتبلغ أعداد من يعانون نقص 
الغذاء في 19 بلدًا بإقليم الشرق األدنى وشمال 
إفريقيا ما يقرب من 43.7 مليون شخص، أو 10 
في املائة من مجموع السكان. وتهدف منظمة »فاو« 
إلى خفض هذه األعداد، ومواجهة النمو السكاني 
الطبيعية  املوارد  ندرة  تفاقم  وسط  املستمر  
املناخ اجلاري، ما يتطلب تعاونًا  وظروف تغير 

أوثق بكثير في ما بني حكومات اإلقليم.
قبل  من  املعتمد،  االستراتيجي  اإلطار  ويدعو 
الوثيق  العمل  إلى  احلكومات  اإلقليمي،  املؤمتر 

معًا ملعاجلة ضعف منو اإلنتاجية الزراعية، من 
واجلهود  البحوث  في  االستثمار  زيادة  خالل 
بكفاءة  للنهوض  حتسينات  وتطبيق  اإلمنائية؛ 
سالسل اإلمدادات للحد من التعرض بقوة لتطاير 
شبكات  وتعزيز  األخرى؛  والصدمات  األسواق 

الضمان االجتماعي وبرامج التغذية والتعليم.
ويشكل إنشاء احتياطيات استراتيجية إقليمية 
في  للمساعدة  الدرس،  قيد  أخرى  أداة  للحبوب 
كأجراء  األساسية،  السلع  أسعار  قفزات  موازنة 

يتضمنه اإلطار االستراتيجي لألمن الغذائي.
والحظ جوزيه غرازيانو دا سيلفا، املدير العام 
ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، في ختام 
املؤمتر، »أننا نعيش في بيئة من العوملة وال يسعنا 
إذ  بعينه،  واحد  لبلد  الغذائي  األمن  نضمن  أن 
نحتاج إلى العمل سويًا. وثمة التزام قائم بالفعل 
من جانبنا، كدعامة نبني على صرحها من أجل 

عالم ينعم باألمن الغذائي«.

مخطط »املغرب األخضر« 

عزيز  البحري،  والصيد  الفالحة  وزير  أكد 
اخنوش، أن مخطط املغرب األخضر أدخل املغرب 
في منعطف حاسم، وسجله في دائرة من املنجزات 
التطور  املستدمية من خالل طبعه بدينامية من 

املنسجم واملتوازن.
وأضاف أخنوش، في مداخلة تالها بالنيابة عنه 
حسن أبو أيوب، سفير املغرب بإيطاليا، أن دينامية 

خصوصيات  االعتبار  بعني  تأخذ  هذه  التطور 
التقدم ملواجهة  الفالحة املغربية وهوامشها في 

الرهانات اجلديدة.
وأشار أخنوش إلى أن املغرب، الواعي بالرهانات 
الكبيرة التي تثيرها املسألة الغذائية، جعلت من 
استمرارية الفالحة ومن األنظمة الغذائية »أكثر 
من مجرد رغبة،  بل واجبا في الزمن احلاضر«، 
الغذائي، في إطار  مضيفا أن املغرب عقلن أمنه 
انفتاح متحكم فيه يتيح له تثمني مزاياه املقارنة 
واستغالل إمكانيات السوق الدولية بشكل أفضل.

األمن  مقاربة  اختار  املغرب  إن  أخنوش  وقال 
الغذائي بطريقة شمولية بوضع مخطط »املغرب 
األخضر«، الذي أطلقه جاللة امللك محمد السادس 
في 2008 في مسعى جلعل الفالحة احملرك األول 
لالقتصاد الوطني، مضيفا أن »هذه االستراتيجية 
األمد  على  تقوم  واملندمجة  والقطاعية  الصلبة 
كي  ومجددة  دائمة  فالحة  إلى  وتطمح  الطويل، 
تكون تنافسية ومندمجة اجتماعيا«. وفضال عن  
املنتجات  وتثمني  واإلنتاجية،  اإلنتاج  ارتفاع 
هذه  تدمج  األسواق،  في  والبحث  الفالحية 
االستراتيجية منو مداخيل الفالحني مع حمايتهم 
من التغييرات املناخية، من خالل منتجات للتأمني 

املدعوة ألن تتعمم وتتنوع.
وذكر الوزير بأن مخطط املغرب األخضر يندرج 
في إطار ثالثية التنمية املستدامة التي تكشف عن 
الكفاءة االقتصادية واإلنصاف االجتماعي وصيانة 
املوارد الطبيعية، مالحظا أن هذا املخطط يقوم 

على أساسني تؤطرهما مجموعة من اإلصالحات 
الهيكلية وبرامج طموحة تهدف إلى احلفاظ على 
املعقلن،  االستعمال  خالل  من  الطبيعية  املوارد 

خاصة املاء والتربة والتنوع الفالحي.
سنوات   5 حوالي  بعد  أنه  أخنوش  واعتبر   
من التطبيق غير مخطط املغرب األخضر الفالحة 

بالبلد ووضع أسس نظام زراعي جديد.

تعاون في مجال املياه

إلى  إضافة  األخضر،  الضوء  املؤمتر  أصدر 
اإلطار االستراتيجي، للتوسع في املبادرة اإلقليمية 
ملنظمة »فاو« بشأن ندرة املياه، لتتجاوز البلدان 
اإلقليم  وتشمل  فيها  املتضمنة  الرائدة  الست 
بأسره.  وفي نطاق املبادرة، ستركز بلدان اإلقليم 
على النهوض مبمارسات إدارة املياه على املستوى 
لتطوير  احلدود  عبر  العمل  توثيق  مع  الوطني 
ُنُهج تعاونية إلدارة هذا املورد الطبيعي احلاسم. 
وتراجع نصيب الفرد من توافر املياه العذبة في 
اإلقليم بنسبة الثلثني على مدى السنوات األربعني 
 50 بنسبة  ينخفض  أن  املتوقع  ومن  املاضية، 
في املائة في السنوات اخلمس والثالثني املقبلة 
إذا استمرت االجتاهات احلالية للنمو السكاني 
قطاع  ويستخدم  اجلارية.  االستهالك  وأمناط 
املياه  إمدادات  من  املائة  في   85 حاليًا  الزراعة 

العذبة املتاحة في املنطقة.
إلى  إقليمية ستسعى  املؤمتر مبادرة  واعتمد 
احلد من الفاقد الناجم عن خسائر األغذية والهدر 
وشمال  األدنى  الشرق  إقليم  يعتمد  إذ  الغذائي. 
إفريقيا على الواردات لتلبية أكثر من 50 في املائة 
من احتياجاته الغذائية، إال أنه يفقد ما يصل إلى 

ثلث الغذاء الذي ينتجه ويستورده.

أولويات منظمة »فاو«

وطلب املؤمتر إلى املنظمة أن تركز جهودها على 
مساعدة البلدان في معاجلة ثالث قضايا حاسمة 
هي ندرة املياه، وبناء القدرة على التكيف واملجابهة 
ودعم  والتغذية،  الغذائي  األمن  تعزيز  أجل  من 
صغار املزارعني والزراعة احملدودة النطاق. وتبلغ 
مخصصات ميزانية املنظمة لألنشطة املقررة في 
إقليم الشرق األدنى وشمال إفريقيا للفترة 2014 
r 2015، ما مجموعه 45.8 مليون دوالر أمريكي، 
وتقّدر االحتياجات اإلضافية للمساهمات الطوعية 
مبا يبلغ كليًا 95.5 مليون دوالر. وأقّرت البلدان 
املشاركة في املؤمتر اإلقليمي باحلاجة إلى تعبئة 
موارد إضافية لدعم األمن الغذائي والتغذية، أيضًا 
من خالل التعاون في ما بني بلدان اجلنوب وإقامة 
الشراكات، وعن طريق إنشاء صندوق التضامن 
اإلقليمي اجلديد قيد اإلعداد لدى املنظمة مبساهمة 
أّولية من قبل احلكومة العراقية مقدارها 2 مليون 
اإلقليمية  املؤمترات  وتنهض  أمريكي.  دوالر 
كأعلى هيئات رئاسية ملنظمة »فاو« على الصعيد 
اإلقليمي، مبهمة جوهرية في ضمان فعالية أنشطة 
املنظمة ميدانيًا كما تؤدي دورًا حاسمًا في حتديد 

أولويات عمل املنظمة وأنشطتها.
وصرح جوزيه غرازيانو دا سيلفا، املدير العام 
  »FAO»والزراعة لألغذية  املتحدة  األمم  ملنظمة 
أعمال  ضمن  الوزاري  االجتماع  افتتح  خالل   ،
إفريقيا،  املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى وشمال 
أن هذه القضايا ليست محدودة باحلدود الوطنية 
للبلدان.  وأكد أن حالة األمن الغذائي املتدهورة في 
الشرق األدنى وشمال إفريقيا ال تعزى فحسب إلى 
القيود الهيكلية، التي يواجهها اإلقليم في إنتاج 
ما يكفيه من غذاء  أو إلى اعتماده املتزايد على 
إلى عوامل  أيضًا  ُترد  الغذائية، وإمنا  الواردات 

النزاع وتدفق الالجئني والهجرة.
وأضاف املدير العام ملنظمة »فاو« إنها قضايا 
»تؤثر على اإلقليم ككل، وتنعكس عواقبها إلى أبعد 

من ذلك بكثير«.
بني  وثيقة  صلة  هنالك  أن  »نعلم  قائاًل  وزاد 
السالم واألمن الغذائي؛ وبني اجلوع والصراع«. 

وأوضح بالقول، »لقد رأينا كيف توّلدت الصراعات 
نتيجة اخلالفات حول الغذاء واملوارد، مثل األرض 
لتحقيق  أساسي  أمر  »السالم  أن  وأكد  واملياه«. 
من  أساسي  أمر  الغذائي  واألمن  الغذائي،  األمن 

أجل  حفظ السالم«.

خفض اجلوع

أبلغ غرازيانو دا سيلفا املؤمتر اإلقليمي بأن 
اليد  مايزال في متناول  لأللفية  الهدف اإلمنائي 
على الصعيد العاملي، ولكن ثمة حاجة إلى دفعة 
نهائية، خالل فترة 672 يومًا األخيرة املتبقية قبل 
املوعد النهائي احملدد، على أن كاًل من اجلزائر، 
وقيرغيزستان،  والكويت،  واألردن،  وجيبوتي، 
واملغرب، وتركمانستان هي من بني البلدان التي 
حققت بالفعل الهدف األول من األهداف اإلمنائية 
لأللفية، خلفض نسبة اجلياع إلى النصف، خالل 

الفترة من 1990  إلى 2015.
 كما أن مستويات نقص التغذية لدى كل من 
ولبنان،  اإلسالمية،  إيران  وجمهورية  مصر، 
وتونس،  السعودية،  العربية  واململكة  وليبيا، 
واإلمارات العربية املتحدة كانت بالفعل دون نسبة 
5 في املائة في عام 1990، كحٍد يشكل خطًا قاعديًا 

ألهداف األلفية اإلمنائية.

مبادرات »فاو« 

بلدان  »فاو«  ملنظمة  التنفيذي  الرئيس  دعا 
إقليمية  مبادرات  ثالث  تنفيذ  دعم  إلى  اإلقليم 
املنظمة  أطلقتها  إفريقيا  وشمال  األدنى  للشرق 
البلدان  حددتها  التي  لألولويات  كاستجابات 
األعضاء، وهي املبادرة اإلقليمية بشأن ندرة املياه، 
قدرات  وبناء  املرونة  بشأن  اإلقليمية  واملبادرة 
املجابهة لتعزيز األمن الغذائي والتغذية، واملبادرة 
والتنمية  النطاق  احملدودة  للزراعة  اإلقليمية 

الريفية املشتملة ملختلف األطراف. 
زيادة  على  اإلقليم  بلدان  العام  املدير  وشجع 
من  املنطقة،  في  األسريني  للمزارعني  مساندتها 
التكنولوجيات  امتالك  إلى  نفاذهم  خالل ضمان 
إلى  والوصول  املالية،  واخلدمات  املالئمة، 
األسواق، واملوارد الطبيعية مثل األراضي واملياه، 
باإلشارة إلى سنة 2014 باعتبارها السنة الدولية 
للزراعة األسرية. كما شجع البلدان على املشاركة 
في املناقشات للتوصل إلى اتفاق بشأن املبادئ 
التي اقترحتها جلنة األمن الغذائي العاملي لدى 
»فاو« لالستثمار الزراعي املسؤول، الذي من شأنه 
أن يساعد على ضمان مساهمة االستثمارات في 

منو املزارعني األسريني.

التمويل »عقبة كبرى«

وأبلغ املدير العام املؤمتر اإلقليمي بأن الفترة 
r 2012 2013 شهدت تعبئة 100 مليون دوالر 
األصعدة  على  املنظمة  أنشطة  لدعم  أمريكي 
الوطنية، سيما لدى البلدان املتضررة بالصراعات، 

وغير ذلك من حاالت الطوارئ. 
يزال يشكل  ما  ذلك  مع  »التمويل  أن  وأضاف 
معوقًا رئيسيًا أمام توسع نطاق أنشطة املنظمة 
على املستويات القطرية في اإلقليم«، داعيًا البلدان 
ذات الدخل األعلى في املنطقة إلى زيادة ما تقدمه 
أن  يأمل  أنه  سيلفا  دا  غرازيانو  وقال  دعم.  من 
حتذو بلدان أخرى حذو املثال احلميد للحكومة 
ستساعد  التي  اإلقليمي،  التعاون  في  العراقية 
مساهمتها على إطالق الشرارة األولى لصندوق 
أمانة التضامن اإلقليمي. وأضاف أن االتفاق على 
األمن  دعم  لتمويل  النطاق  إقليمية  استراتيجية 

الغذائي في اليمن ُتعد قضية ذات أهمية خاصة.
  يشار إلى أن املؤمتر شهد حضور أكثر من 
و21 عضوًا  وزيرًا،   11 بينهم  من  مندوبًا،   160
من املجموعة اإلقليمية للشرق األدنى، إلى جانب 
اخلاص،  والقطاع  املدني  املجتمع  عن  ممثلني 
ومنظمات األمم املتحدة األخرى والبلدان املراقبة.

قبل أن يصل الغذاء إلى مائدة االستهالك بوقت طويل، تبدأ اخلسائر كميًا ونوعيًا نتيجة جلملة 
عوامل، هي التقنيات الزراعية غير السليمة، وعدم توافر تخزين مبّرد أو وسائل للنقل، والتعرض 
للحرارة العالية وأشعة الشمس مباشرة في األسواق والهواء الطلق؛ إلى جانب نقص السياسات 

أو عدم مالءمتها، وثغرات اللوائح والتنظيمات على مستويي املؤسسات والتنسيق.
واعتمد املشاركون في املؤمتر اإلقليمي اإلطار االستراتيجي اإلقليمي املطروح، وقدموا التوصيات 

التالية شاملًة جملة من املجاالت الواسعة النطاق للعمل، على النحو التالي:
r حتسني جمع البيانات والتحليل واملعلومات.

r رفع مستوى الوعي العام وتعزيز املمارسات اجليدة في صفوف املزارعني واملستهلكني، وبني 
أولئك الذين يتعاطون األغذية على طول سالسل التوريد.

r وضع السياسات واللوائح الالزمة وتعزيز التعاون والتنسيق في ما بني األفراد واملؤسسات 
والبلدان.

r تشجيع االستثمار وإشراك القطاع اخلاص.
للمنظمة  العاملية  املبادرة  مع  إفريقيا  وشمال  األدنى  الشرق  لبلدان  اإلقليمي  اإلطار  وينسق 
 SAVE(  ر” أو بشأن خسائر األغذية واحلد من الهدر الغذائي، أو ما يعرف باسم “فّكر، وُكل، ووِفّ
FOOD( وإن كان مصممًا خصيصًا ملراعاة احتياجات التنمية االجتماعية واالقتصادية وغيرها 

من اخلصائص النوعية إلقليم الشرق األدنى وشمال إفريقيا.

ر«  »فّكر وُكل ووفِّ

امل�شفاة اجلديدة ميكن اأن تنقذ حياة املاليني من الب�رض

محمد ت.


