
 

 

C 2015/3 –  (/مراجعة) 2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 2017-2016برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 

2015مارس/آذار  – 5معلومات رقم  مذكرة  

 

 والزراعة من أجلملنظمة األغذية  برنامج التعاون التقيناستخدام 

 على التكّيف مع تغّير املناخالدول اجلزرية الصغرية النامية مساعدة 

 

الدول استخدامه وتعزيزه من أجل مساعدة للفاو وعن كيفية  برنامج التعاون التقينمعلومات عن هذه املذكرة  توّفر: موجز

 على التكّيف مع التحديات اليت يطرحها تغّير املناخ، بناء على طلب جلنيت الربنامج واملالية.  اجلزرية الصغرية النامية

 

  ملظممة األذذةة والزراةةتقينبرنامج التعاون ال –أّواًل 

مبوجب قرار صادر عن املؤمتر، بوصفه  1976يف عام  ملنظمة األغذية والزراعةين تقأنشئ برنامج التعاون ال - 1

إتاحة املعارف الفنية اليت تتمّتع بها الفاو  التقينوالغرض من برنامج التعاون ظمة. مموال  من صايف اعتمادات املنا  برناجم

وكذلك توفري املساعدات الطارئة يف حالة الكوارث اليت تؤّثر  ،لبلدان األعضاء ومنظماتها اإلقليميةللدعم اجلهود اإلمنائية 

 . 1يف املرفق  ينتقالمزيد من املعلومات حول برنامج التعاون  ويردعلى السبل املعيشية الريفية. 

 

 لدةم الدول اجلزرةة الصغرية الظامية التقيناةتمادات برنامج التعاون زةادة اقرتاح  –ثانيًا 

 2017-2016يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

مليون   6.1يف املائة )  0.6بنسبة  ةياد، ز2017-2016يقرتح املدير العام، يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  - 2

يف املائة من صايف اعتمادات الفاو، على النحو الذي أوصى به  14حبيث تبلغ  برنامج التعاون التقين( يف أمريكيدوالر 

 بداية  والذي تكّرر يف مناسبات عّدة.   1989( يف عام CR 9/89مؤمتر املنظمة )

 ، اليت تشّكل40األعضاء يف املنظمة والبالغ عددها الدول اجلزرية الصغرية النامية دعم وتهدف هذه الزيادة إىل  - 3

(؛ 6جمموعة البلدان األكثر تأّثرا  بتغّير املناخ. وتتوّزع الدول جلزرية الصغرية النامية على أقاليم الفاو كاآلتي: أفريقيا )

 (. 1(؛ الشرق األدنى ومشال أفريقيا )16رييب )كا الالتينية والبحر الكاير(؛ أم17آسيا واحمليط اهلادئ )

جلزرية الصغرية  للدول اتقينيف املائة من اعتمادات برنامج التعاون ال  15.3ومّت التعّهد بتخصيص نسبة - 4

-2012، يف الفرتة املالية 1(التقينومرفق برنامج التعاون  التقينمشروعا  )برنامج التعاون  66النامية، أي املوافقة على 
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اجلزرية  الدولمروحة واسعة من األنشطة يف  التقينإىل حجم االقرتاح. وتدعم مشاريع برنامج التعاون  ، كإشارة2013

رصد التوجيهية واملعاهدات الدولية، إىل  تنفيذ اخلطوطحصاءات الوطنية، وتنمية القدرات لالصغرية النامية، من دعم اإل

ربنامج ل ومستمرةأمثلة عن مشاريع حديثة  2 وترد يف املرفقاآلفات واألمراض ومراقبتها، والتكّيف مع تغّير املناخ. 

 واجهة التحديات املتأتية عن تغّير املناخ. ملالدول اجلزرية الصغرية النامية تدعم  التعاون التقين

دوالر  000 150ما معّدله أّنه سيتاح  التقينكي إضايف لربنامج التعاون يمليون دوالر أمر  6.1يعين ختصيصو - 5

بصورة بسيطة، نظرا  إىل  لكّل بلدوقد يرتفع هذا املعّدل إضايف لكّل بلد مؤّهل من الدول اجلزرية الصغرية النامية.  أمريكي

ل وبالتالي ذات إمكانية حمدودة أّن سبع دول جزرية صغرية نامية صّنفت أيضا  على أّنها اقتصاديات مرتفعة الدخ

 فقط(. التقين)حاالت الطوارئ ومرفق برنامج التعاوني  برنامج التعاون التقينللحصول على مشاريع 

 لدعم التنمية املستدامة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية التمويل الدوليزيادة 

بتغّير املناخ  الدول اجلزرية الصغرية الناميةشّدد الفريق احلكومي الدولي املعين بتغّير املناخ على مدى تأّثر و - 6

ر. ومتيل األراضي الزراعية والبنية التحتية، على غرار السكان يف الدول اجلزرية الصغرية مياه البح منسوبوارتفاع 

البحر تأثريا  هاما  وعميقا  على  مياه ذلك ميكن أن يكون ألّي ارتفاع يف منسوبل النامية، إىل الرتّكز يف املناطق الساحلية،

 نفسه مهّدد.  بقائهااملنخفضة، فإّن  الدول اجلزرية الصغرية الناميةاقتصادياتها وظروفها املعيشية. وبالنسبة إىل بعض 

والظواهر اجلوية املتطرفة، ارتفاع منسوب مياه البحر، وحرارة اهلواء وسطح املياه،  –وتنعكس آثار تغّير املناخ  - 7

 الدول اجلزرية الصغرية الناميةعلى البلدان يف كافة أحناء العامل، ولكن ما من شك يف أّن  –وتغّير أمناط هطول األمطار 

تعّرض هذه الدول ي األخري إلعصار بام املداري يف فانواتو ويبّين األثر الدراماتيكات اخلارجية. هي األكثر تأّثرا  بهذه اهلّز

لظواهر جوية متطرفة. ويقّيد تغّير املناخ التنمية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية. ويؤّثر على أمنها الغذائي، وسبل 

تعّدد أعباء سوء التغذية بدءا  من سوء حتت أساسا  ترزح  الدول اجلزرية الصغرية الناميةف –معيشتها واقتصادياتها 

 .   السمنةالتغذية وصوال  إىل 

 ، 2014يف ساموا يف سبتمرب/أيلول  الذي عقد الدول اجلزرية الصغرية الناميةوخالل مؤمتر األمم املتحدة بشأن  - 8

جمموعة رئيسية )مبا يف ذلك من اجملتمع  200 1منظمة دولية، و 85وبلدا ،  166شراكة واسعة النطاق تضم اتفقت 

وثيقة نتائج املؤمتر باحلاجة إىل حديات املستدمية اليت تواجهها اجلزر. وأقّرت لى معاجلة الت( عخلاصااملدني والقطاع 

، دعم هذه الدول واالستثمار فيها حبيث ميكنها حتقيق التنمية املستدامة. كما اعرتفت بأّن التمويل، من مجيع املصادر

أساسي لتحقيق التنمية املستدامة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية، وأعادت الدول األعضاء يف األمم املتحدة تأكيد 

 التزامها مبساعدة هذه البلدان على احلصول على متويل ألغراض التنمية. 

باملناخ إبان العقدين املنصرمني،  بصورة منتظمة قيادة التدابري املتعّلقة الدول اجلزرية الصغرية الناميةوتوّلت  - 9

مؤمترات قمة عاملية حول الدول اجلزرية الصغرية النامية: برنامج على النحو املبّين يف وثائق النتائج الصادرة عن ثالثة 

؛ ومسار ساموا عام 2005عام  موريشيوس؛ واسرتاتيجية 1994عام  عمل بربادوس للدول النامية اجلزرية الصغرية
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وتعّهدت باملساعدة على تنفيذ النتائج.  ،يف مؤمترات القمة هذه. وشاركت منظمة األغذية والزراعة مشاركة فعالة 2014

ملموسة عند التفاوض بشأن جدول أعمال وقد آن األوان اليوم ليصدر اجملتمع الدولي نداءات من أجل اختاذ إجراءات 

 يف هذا الصدد. اء يف منظمة األغذية والزراعة مزيدا  من اجلهود األعض وليبذل 2015بعد  لفرتة ماالتنمية 

 الفاو للدول النامية اجلزرية الصغرية: من التعّهد إىل العمل دعم 

؛ السياساتبشأن املشورة  إبداء تقّدم منظمة األغذية والزراعة الدعم للدول النامية اجلزرية الصغرية يف جماالت - 10

واملساعدة الفنية يف قطاعات الزراعة ومصايد األمساك والغابات؛ وإدارة املوارد الطبيعية لدعم سبل املعيشة القادرة على 

ا  توضيحية رسوم Small Island Developing Statesالصمود وتعزيز األمن الغذائي. ويوّفر املوقع اإللكرتوني للمنظمة 

كما أّن هناك حافظة متنامية . الدول اجلزرية الصغرية الناميةلدعم وافرة حول أنشطة املنظمة وممارساتها احلميدة 

للمشاريع املمّولة عن طريق املساهمات الطوعية، ترمي إىل تعزيز القدرة على مقاومة تغّير املناخ يف قطاع الزراعة عموما  

 د األمساك( وصون النظم اإليكولوجية للمحيطات واجلزر اهلشة. )مبا يف ذلك الغابات ومصاي

بة تبعا  ومرّت معّينة، حتديات واملساهمات الطوعية التقينويعاجل دعم املنظمة، املقّدم من خالل برنامج التعاون  - 11

يف ما خيص تغّير املناخ من حيث إدارة  الدول اجلزرية الصغرية الناميةتواجهها ألولويتها يف األطر الرباجمية القطرية، 

خماطر الكوارث ومقاومتها، ودعم سياسات األمن الغذائي والتغذوي، والتنمية الزراعية، واالستخدام واإلدارة املستدامني 

زرية الدول اجل تدعم تقينبعض األمثلة عن مشاريع حديثة ومستمرة لربنامج التعاون ال 2 وترد يف املرفقللموارد الطبيعية. 

 من خاللساعد أيضا  على حشد موارد إضافية تو، ملموسةيف مواجهة هذه التحديات مع حتقيق نتائج  الصغرية النامية

 ستوى املمارسات احلميدة أو تكرارها. مب االرتقاء

واإلقليمي على املستوى العاملي وآليات التنفيذ وتعمل منظمة األغذية والزراعة، عن طريق سياساتها املؤسسية  - 12

الزراعة الذكية مناخيا "، و"مبادرة النمو األزرق"، و"حتسني نظم األغذية يف البحر الكارييب"، والوطين، من قبيل "

أطر الربجمة القطرية  ، إضافة إىل2(3)انظر املرفق  "سالسل القيمة لألمن الغذائي والتغذية يف جزر احمليط اهلادئ و"

على مواجهة  الدول اجلزرية الصغرية الناميةاخلاصة بها، على تكرار املمارسات احلميدة واالرتقاء بها، بغية مساعدة 

ين وحشد املساهمات تقاملطروحة أمامها، عرب االعتماد على التوافر الفوري ملوارد حمّفزة من برنامج التعاون ال التحديات

 .الطوعية الالزمة

 

 

 

 

                                                 

 
 Investing for Results املعلومات املفّصلة متاحة على 2
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 ين ملظممة األذذةة والزراةةتق: برنامج التعاون ال1املرفق 

 

 نظرة عامة

مبوجب قرار صادر عن املؤمتر، بوصفه  1976ملنظمة األغذية والزراعة يف عام  برنامج التعاون التقينأنشئ  - 1

الفنية  توفري املساعدة ،التقينبرنامج التعاون خالل من  وميكن للمنظمة،ال  من صايف اعتمادات املنظمة. برناجما  ممّو

، منذ إنشائه، بتمويل مشاريع برنامج التعاون التقينومسح  .عضائها من دون أن تضطر إىل مجع األموال يف املقام األّولأل

 . أمريكيمليار دوالر  1.4بلغت قيمتها اإلمجالية أكثر من 

إىل إتاحة املعارف الفنية اليت تتمّتع بها الفاو لدعم اجلهود اإلمنائية للبلدان  برنامج التعاون التقينويهدف  - 2

املساعدات الطارئة يف حالة الكوارث اليت تؤّثر على السبل املعيشية الريفية. األعضاء ومنظماتها اإلقليمية، وكذلك توفري 

. ويتوافر مرفق بطريقة حتقق مردودية تكاليفها نتائج ملموسة وفورية برنامج التعاون التقينأن حتقق مشروعات وينبغي 

وتعزيز العمليات اإلمنائية  ،، ضمن الربنامج، بوصفه أداة مرنة لدعم األنشطة امليدانية احملليةبرنامج التعاون التقين

طلبات  معاجلةميكن ضمنه مشروعا  جامعا   برنامج التعاون التقين مرفقينّفذ يف إطار  الذي شروعامل للربنامج. ويشّكل

 برنامج التعاون التقينكّل مشروع من مشاريع . وحيظى متعددة للحصول على مساعدة فنية حمّددة ويف أمد قصري جدا 

برنامج التعاون جامع من ، بينما تصل امليزانية القصوى ملرفق أمريكيدوالر  000 500مبيزانية يبلغ حّدها األقصى 

 لكّل فرتة مالية.  أمريكيدوالر  000 200 التقين

. إاّل أّن برنامج التعاون التقينمجيع البلدان األعضاء يف املنظمة بإمكانية احلصول على مساعدة يف إطار  وحتظى - 3

األكثر احتياجا ، وال عناية خاصة للبلدان  برنامج التعاون التقين إيالء األجهزة الرئاسية للفاو أعطت توجيهاتها بضرورة

البلدان النامية و ؛والبلدان النامية غري الساحلية ؛وأقل البلدان منوا  ؛جز الغذائي ذات الدخل املنخفضالعسّيما بلدان 

. وأشارت األجهزة الرئاسية أيضا  إىل أّنه ميكن للبلدان ذات الدخل املرتفع أن حتصل على مساعدة اجلزرية الصغرية

 إمنا على أساس االسرتداد الكامل للتكاليف.  برنامج التعاون التقينإمنائية ضمن 

احتياجات األعضاء يف الفاو ملساعدة فنية يف مجيع جماالت العمل املتصلة بوالية  برنامج التعاون التقينويتناول  - 4

على املتفق عليها مع احلكومات ومبا يتماشى مع إطارها االسرتاتيجي، ومع أطر الربجمة القطرية اخلاصة بها  ،املنظمة

وتضمن أّن  برنامج التعاون التقينترعى القواعد واملعايري اليت وافق عليها األعضاء استخدام موارد واملستوى القطري. 

الثغرات  تعاجل( 2)( تتواءم مع أولويات الفاو واألولويات الوطنية احملددة يف إطار الربجمة القطرية؛ 1)املشاريع: 

جل مواصلة حتقيق النتائج أو حشد املوارد من أ( تضطلع بدور حمّفز للتغيري ولتعزيز 4( تضمن أثرا  مستداما ؛ 3)اهلامة؛ 

 ؛ وتراعي املساواة بني اجلنسني. احلكومي االلتزامتستفيد من ( 5)االرتقاء مبستواها؛ 

للمشاريع يوّزع على  برنامج التعاون التقينيف املائة من اعتمادات  82وفقا  ملا قّرره األعضاء يف املنظمة، فإّن و - 5

 سيا واحمليط اهلادئآ؛ يف املائة( 40أفريقيا )أقاليم الفاو اخلمسة من أجل دعم مشاريع إمنائية، حسب التوزيع التالي: 
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 ؛ الشرق األدنى(يف املائة 10)؛ أوروبا وآسيا الوسطى (يف املائة 18)؛ أمريكا الالتينية والبحر الكارييب (يف املائة 24)

 . يف املائة للمشاريع اإلقليمية 3ملشاريع الطوارئ، و من االعتمادات يف املائة (15)وخيصص يف املائة(.  8يا )ومشال أفريق

اليت أقّرها املؤمتر ملشاريع مّتت املوافقة عليها خالل فرتة  برنامج التعاون التقينوجيب أن ختصص اعتمادات  - 6

برنامج وتبلغ قيمة اعتمادات السنتني لربنامج العمل وامليزانية وأن تصرف األموال حبلول نهاية الفرتة املالية التالية. 

مليون   134.7وامليزانية ) من صايف اعتمادات برنامج العمليف املائة  13.4 2015-2014للفرتة املالية  التعاون التقين

-2012(، للفرتة أمريكيمليون دوالر  116يف املائة من برنامج العمل وامليزانية ) 11.5(، يف حني بلغت أمريكيدوالر 

والتعّهد ،  2013-2012يف املائة من اعتمادات الفرتة  79، أنفق 2015فرباير/شباط  28وباإلمجال، حتى . 2013

يف تقرير تنفيذ الربنامج للفرتة . وميكن االطالع على مزيد من املعلومات 2015-2014يف املائة من اعتمادات الفرتة  55بـ

  . 20143 - منتصف املدة الستعراضالتقرير التجميعي و 2012-2013

 هاملتوخى منحنو أفضل مع الغرض على  برنامج التعاون التقينليتناسب  2012التحسينات اليت أجريت منذ عام 

، حيث تقّر مباشرة بفائدته وتقّدر النتائج برنامج التعاون التقينوتعّلق البلدان األعضاء أهمية كربى على  - 7

 من أجل معاجلة احتياجاتها.  يعّززهاامللموسة اليت 

لعمليات املراجعة والتقييم املعمول بها، ويولي األعضاء اهتماما  خاصا   برنامج التعاون التقينوختضع مشاريع  - 8

لية الشاملة ملراقبة ؤو، الذي أوكلت إليه املستقينلدائرة التعاون الاملدير العام املساعد  بانتظام يرفعألداء إدارة الربنامج. و

، اليت تسدي بدورها سيةاإىل األجهزة الرئ التقين برنامج التعاون، تقريرا  عن استخدام اعتمادات برنامج التعاون التقين

 القائمة على النتائج. و من حيث التكلفة الفعالةالكفؤة واملشورة بشأن تعزيزه لضمان إعطاء االهتمام املناسب لإلدارة 

 صادق اجمللس يف دورته الثامنة واألربعني بعد املائة على تدابري التعزيز ، 2013ويف ديسمرب/كانون األّول  - 9

 مع اُلمعزز برنامج التعاون التقين ملواءمة تأييده عنعلى حنو خاص،  ،أعربوذات الصلة، وخطة التنفيذ املقرتحة 

ومنذ مطلع عام . 4من خالل أطر الربجمة القطرية ةاألولويات الوطنيمع  التصاعدية واملواءمة امُلراجع االسرتاتيجي اإلطار

 ربنامج التعاون التقين( مواءمة أفضل ل1)مّت توجيه جهود التعزيز الرامية إىل مواصلة تعزيز إدارة الربنامج حنو: ، 2014

للمكاتب ( ضمان دور ومسؤوليات أكرب 2)مع اإلطار االسرتاتيجي واألولويات الوطنية من خالل أطر الربجمة القطرية؛ 

املزيد من عمليات تبسيط اإلجراءات واملواءمة مع اخلطوط التوجيهية لدورة املشاريع املؤسسية. ( حتديد 3)امليدانية؛ و

حتديد املشاريع واملوافقة عليها )تتم املوافقة بني  للمعامالت املطلوب وقتهذه التغيريات يف خفض الومتّثل أحد مفاعيل 

 يف املائة من املشاريع يف غضون ثالثة أشهر من استالم الطلب(.  74حاليا  على 

 

 

                                                 
3
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4
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6 

 ربنامج التعاون التقينمشارةع حدةثة ومستمرة ل : أمثلة ةن2املرفق 

 متعلقة بتغّير املظاخلدول الظامية اجلزرةة الصغرية ول داةمة

 

ةلى  الصغرية الظاميةالدول اجلزرةة اليت تساةد  برنامج التعاون التقينأمثلة ةن مشارةع   -ألف 

 معاجلة قضاةا متعلقة بتغّير املظاخ

ةلى حتسني قدرات إدارة خماطر الكوارث يف القطاةات املساةدة " TCP/DMI/3203 - دوميظيكا

دوالر  000 169؛ امليزانية 2014حتى دةسمرب/كانون األّول  2012الزراةية" )من سبتمرب/أةلول 

بصورة  معّرضةإّن دومينيكا، بفعل موقعها اجلغرايف ضمن حزام األعاصري وتضاريسها،  . (أمرةكي

لتعزيز قدرة قطاع املشروع  مّتت املوافقة على هذاوقد القوة. شديدة طبيعية كوارث ألخطار ومتواترة 

الزراعة )وكذلك مصايد األمساك والغابات( يف دومينيكا على الصمود يف وجه الكوارث الطبيعية، 

وأقام املشروع مواقع جتريبية وبالتالي املساهمة يف تعزيز النمو االقتصادي املستدام واحلّد من الفقر. 

راضي، من قبيل استخدام حواجز من إلبراز ممارسات احلفاظ على الرتبة واإلدارة املستدامة لأل

وأحواض الصرف، للحّد من ، العشب، وترتيب احملاصيل يف قطاعات، والزراعة يف خط الكفاف

الكفاف للتحّكم وزراعة صرف خمّلفات العواصف و تآكل األسطح و/أو األخاديد، وفقدان املغذيات؛

ية األخرى لتعزيز اخلصائص املادية واألمسدة اخلضراء واملواد العضوبفائض املياه والسماد اخلليط 

للتدريب وشريط فيديو حول إدارة والكيميائية للرتبة. وأجنز بناء القدرات، مبا يف ذلك إعداد دليل 

أيضا  خطة إلدارة خماطر الكوارث للقطاع  وضعتوبة الرتبة وأساليب احلفاظ على الرتبة. وخص

 الزراعي. 

إنعاش الظمم املعيشية الزراةية لألسر تقدةم املساةدة الطارئة لدةم " TCP/FIJ/3402 -فيجي 

؛ 2015حتى ةظاةر/كانون الثاني  2013املتضررة يف فيجي جراء إةصار إةفان" )من أبرةل/نيسان 

باألعاصري والفيضانات املدّمرة الزراعة يف فيجي شديدة التأّثر  (.أمرةكيدوالر  000 280امليزانية 

اليت ترتك تبعات جسيمة على األمن الغذائي. ويتمّثل أحد اآلثار املتوقعة لتغّير املناخ يف احمليط 

وعقب اإلعصار املداري إيفان، جرت اجلوية.  األحواليف  املتطرفة الظواهر وحّدةاهلادئ يف تواتر 

اء سبل معيشتهم من خالل توفري مواد زراعية ومدخالت مساعدة املزارعني األكثر تضررا  على إعادة بن

وضعت أداة تقييم عالوة على ذلك، و. اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية إنعاشذات صلة حبيث ميكنهم 

واستجاب هذا النهج حلاجة فورية يف أعقاب الكوارث الطبيعية. لقياس األضرار يف قطاع الزراعة 

 وعّزز قدرة القطاع على االستجابة لظواهر متطرفة مستقبلية. 
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املزارةني والصيادةن ضد الكوارث الطبيعية" خمطط تأمني " TCPf - TCP/SEY/3202 -سيشل 

دوالر  840 23؛ امليزانية 2009حتى دةسمرب/كانون األّول  2008)من نوفمرب/تشرةن الثاني 

لعواصف ممطرة قوية تؤدي إىل فيضان املناطق الساحلية املنخفضة، والتآكل سيشل عرضة  (.أمرةكي

وتشهد سيشل التحتية االجتماعية واالقتصادية. الكثيف للرتبة على املنحدرات، وأضرار يف البنية 

تنعكس سلبا  على القطاع الزراعي. وشّكلت األضرار واخلسائر ظواهر جوية متطرفة  1977منذ عام 

اليت حلقت بقطاعي الزراعة ومصايد األمساك شاغال  رئيسيا  للمجتمعات احمللية واحلكومة، حيث 

األهمية من حيث تأمني فرص العمل واألمن الغذائي. وتّقر متّثل هذه األنشطة عناصر اقتصادية شديدة 

من أجل صون هذه  ،احلكومة باحلاجة امللحة للحّد من املخاطر اليت تنطوي عليها هذه الظواهر

على وضع نوع البيانات املطلوبة  برنامج التعاون التقينالقطاعات االقتصادية املهمة. وساعد مرفق 

 لتصميم خمطط لتأمني املزارعني والصيادين ضد الكوارث الطبيعية. 

"اسرتاتيجيات وبظاء  TCP/SAP/3404 - اهلادئاملكتب اإلقليمي الفرةي جلزر احمليط 

ملواجهة آثار تغري املظاخ ةلى  ئالقدرات يف الدول اجلزرةة الصغرية الظامية يف احمليط اهلاد

؛ 2015حتى أكتوبر/تشرةن األّول  2013")من نوفمرب/تشرةن الثاني طالبات الوالةة القضائيةم

أحد املخاطر احلقيقية النامجة عن ارتفاع منسوب مياه يتمّثل  (.أمرةكيدوالر  000 414امليزانية 

املياه اإلقليمية بناء عليها قاس اليت ت البحر يف غرق نقاط ترسيم احلدود املادية خلطوط األساس

وقد يؤدي ذلك إىل مناطق إقليمية ومناطق اقتصادية واملناطق االقتصادية اخلالصة لدولة ساحلية. 

صيد أنشطة احلّد من التحّكم ب إىل ومن بني مجلة أمور أخرى، ،خالصة مشرتكة وأصغر حجما 

من  ،األغذية والزراعةوتهدف منظمة اليت جتري يف تلك املناطق.  املوارد على واحلصولاألمساك 

وكالة مصايد منتدى جزر اهلادئ، إىل تعزيز الفهم مجاعة احمليط اهلادئ وخالل العمل مع أمانة 

واالعرتاف املتصلني باألثر الكامل لالنعكاسات املادية واخلاصة بالوالية القضائية الرتفاع منسوب مياه 

وسوف يؤدي ذلك أيضا  إىل وضع يط اهلادئ. البحر يف إقليم الدول اجلزرية الصغرية النامية يف احمل

نهج وخيارات قانونية وخاصة بالسياسات لالعرتاف مبطالبات  مع تقديموإقرار اسرتاتيجية إقليمية 

 ووضعالوالية القضائية للدول اجلزرية الصغرية النامية يف احمليط اهلادئ واحلفاظ عليها، 

لإلجراءات املبكرة اليت ستتخذها  زمخا املشروع  يعطين ويتوقع ألضمان املتناول العاملي. اسرتاتيجية 

الدول اجلزرية الصغرية النامية يف احمليط اهلادئ بشأن احلفاظ على مطالبات الوالية القضائية. 

وستساهم يف النهاية يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة يف الدول اجلزرية الصغرية 

ويف الصون واإلدارة املستدامني للموارد احلية يف املناطق االقتصادية اخلالصة  ادئالنامية يف احمليط اهل

 . للدول اجلزرية الصغرية النامية يف احمليط اهلادئ

https://extranet.fao.org/fpmis/fpmis.htm?PRJ=606491&TRX=BuildProjectData
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داد الساسيات "إة  TCP/RLA/3314 -كا الالتيظية والبحر الكارةيب ةألمر املكتب اإلقليمي

لألمن الغذائي والتغذوي يف الدول األةضاء يف جمموةة البحر الكارةيب"  وبرامج العمل الوطظية

دوالر  000 497؛ امليزانية 2013حتى دةسمرب/كانون األّول  2011)من دةسمرب/كانون األّول 

من أجل  قدرات بلدان جمموعة الكارييب للمساهمة يف تعزيزمّتت املوافقة على هذا املشروع . (أمرةكي

معاجلة األسباب اجلذرية للجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. وساهم على وجه التحديد يف: 

شامل ( تقييم 2)إعداد السياسات والربامج الوطنية لألمن الغذائي والتغذية ضمن اإلقليم الفرعي؛ ( 1)

 واملتعّلقة بسالسل القيمة الغذائية؛ومراٍع للمساواة بني اجلنسني للسياسات والربامج الزراعية 

اسرتاتيجيات حتسني سياسات و( 4)( وضع خطط لسياسات األمن التغذوي للبلدان األعضاء؛ 3)

( حتسني اآلليات املؤسسية لتعزيز تنسيق وإدارة 5)إدارة خماطر الكوارث والتكّيف مع تغّير املناخ؛ 

 ميم برامج احلماية االجتماعية وشبكات األمانتصحتسني ( 6)جدول أعمال األمن الغذائي والتغذية؛ 

أعّد املشروع عشر سياسات غذائية وتغذوية وعشر خطط عمل وواملتضررة. لألسر الفقرية  واستهدافها

ملختلف البلدان األعضاء يف إقليم جمموعة البحر الكارييب. ومشلت إيالء عناية لسياسات 

 واسرتاتيجيات إدارة خماطر الكوارث. 

 يف الدول اجلزرةة الصغرية الظامية معاملظفذة  برنامج التعاون التقينأمثلة ةن مشارةع  -باء 

  أثر حمّفز خاص

وضع برامج وخطط ةمل متكاملة " TCP/SLC/3402 -املكتب اإلقليمي الفرةي للبحر الكارةيب  

؛ 2013حتى دةسمرب/كانون األّول  2012إلدارة مرض سيجاتوكا السوداء" )من ةونيو/حزةران 

وسانتا  وغرينادا، وغيانا،وضع هذا املشروع يف دومينيكا، (. أمرةكيدوالر  000 112امليزانية 

برامج وطنية وإقليمية إلدارة مرض السيجاتوكا السوداء  وجزر غرينادين ،، وسانت فنسنتلوسيا

ّد أعالذي يصيب املوز )تهديد رئيسي للنظم املعيشية ألصحاب احليازات الصغرية(، وكذلك 

اقرتاحات حلشد املوارد. ومن خالل هذه التجربة، مجعت البلدان أمواال  من االحتاد األوروبي، 

 مركز التعاون الدولي للبحث الزراعي من أجل التنميةومصرف التنمية الكارييب، وحكومة تايوان، و

(CIRAD)قدراتها على مقاومة املرض والوقاية منه. ملواصلة زيادة  ، فرنسا 

املساةدة ةلى وضع مظهجية لتقييم تدهور األراضي ةلى املستوةني " TCP/GRN/3302 -ذرةظادا  

؛ امليزانية 2012حتى دةسمرب/كانون األّول  2011الوطين واحمللي" )من ةونيو/حزةران 

هذا املشروع نوع ومدى وشّدة تدهور األراضي، واألثر على اإلنتاجية قّيم  (.أمرةكيدوالر  000 140

وتوافر وكفاءة تدابري إلدارة األراضي املستدامة. وأعّدت خرائط وطنية لتدهور األراضي ودليل حول 

دهور األراضي احمللية للدول اجلزرية الصغرية النامية. كما وضع نظام لتوفري منهجية تقييم ت
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لوطنية معلومات حول تدهور األراضي ورصدها وعقدت حلقات عمل بشأن أساليب التقييم احمللية وا

 شبكةونتيجة لذلك، متّكنت احلكومة من حشد األموال إلنشاء للدول اجلزرية الصغرية النامية. 

مرفق البيئة العاملية املمّول من  Ridge to Reef  مشروع كجزء من لرصد تدهور األراضيوظيفية 

لتحسني توفري خدمات النظم اإليكولوجية يف املناطق احملمية وحوهلا. ومّت احلصول على أموال 

إضافية من االحتاد األوروبي، إىل جانب متويل حكومي، ملسح مستجمعات املياه املتضررة بشدة ورسم 

جراء تقييم إل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرمن خرائط هلا. وجيري البحث عن مصادر متويل 

برنامج التعاون يف إطار مشروع  التدهوراثنني اعتربا شديدي مفّصل لتدهور األراضي يف موقعني حمليني 

 وضع شبكة لرصد تدهور األراضي واجلفاف. ، واجلفاف، ولتوسيع الشبكة حبيث تشمل التقين
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اجلزرةة الصغرية الظامية : آليات التظفيذ اخلاصة بالفاو لدةم التظمية املستدامة يف الدول3املرفق   

إطار مفاهيمي يهدف إىل معاجلة حتديات األمن الغذائي هى : الزراعة الذكية مناخيا  الزراةة الذكية مظاخيًا - 1

 2015وعلى هذا األساس، تساعد هذه الزراعة على ترمجة أهداف التنمية لفرتة ما بعد وتغّير املناخ بصورة متزامنة. 

كما ستساهم يف . وقعهااملتعّلقة بالزراعة، واألمن الغذائي، وسبل املعيشة يف املناطق الريفية، إىل أعمال، وعلى زيادة 

وتدعم الزراعة الذكية  يف املدن املتنامية. الصمودحتقيق التغيريات املطلوبة من أجل حتسني قدرة نظم األغذية على 

التغّيرات املناخية املتوقعة، وتعزيز قدرة نظم اإلنتاج واجملتمعات احمللّية على مناخيا  تكّيف القطاعات الزراعية مع 

 مواجهة الظروف املعاكسة والظواهر املناخية القاسية.

تهدف هذه املبادرة إىل إحياء طاقة احمليطات واألراضي الرطبة من خالل وضع نهج : مبادرة الظمو األزرق - 2

كما تهدف إىل خلق  .قتصادي واألمن الغذائي مع احملافظة على املوارد املائيةالنمو امسؤولة ومستدامة للتوفيق بني ال

بيئة متّكن العاملني يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية من أال يكونوا مستخدمني للموارد فحسب، إمنا أيضا  

الواقع، تساهم مصايد األمساك وتربية األحياء املائية مساهمة  كبرية يف حتقيق األمن الغذائي وتوفري  يفو .مشرفني عليها

مليون فرصة عمل مباشرة وغري مباشرة  200باإلضافة إىل ذلك، ُتستحدث حنو  .سبل املعيشة للماليني من األشخاص

مليون شخص يعتمدون على هذا القطاع  880 على طول سلسلة القيمة، من احلصاد إىل التوزيع، مما جيعل حوالي

 .لكسب معيشتهم

 .تقوض الكوارث واألزمات التنميةبظاء القدرة ةلى الصمود يف حاالت األزمات املمتدة والكوارث الطبيعية:  - 3

عدد أكرب من الناس األخطار املائية اجلوية )مثل الفيضانات واجلفاف والعواصف وحرائق الغابات( واملخاطر  ويواجه

وتزداد شدة وتواتر الكوارث الطبيعية  .اجليولوجية )مثل الزالزل واالنهيارات األرضية( أكثر من أي وقت مضى

وتشمل  .سبل العيش وتهديد األمن الغذائي والتغذيةباستمرار، مما ميس بالتنمية املستدامة عن طريق التأثري على 

وينبغي  .القطاعات األكثر تعرضا وتضررا، الزراعة والثروة احليوانية والغابات ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية

يز لتجنب ويعاني العديد من البلدان من سوء التجه .حتسني وتوسيع نطاق التدابري احلالية للحد من املخاطر وإدارتها

املخاطر احلالية والتحضري هلا وختفيفها، مبا يف ذلك تغري املناخ، ناهيك عن تلك املتوقعة يف و الظواهر املتطرفة تأثريات

سياقات صعبة للغاية تؤثر على أكثر من  ميّثل، مما أيضا خالل األزمات املمتدة األخطار الطبيعية وحتدث .املستقبل

 . لعامليمليون شخص على املستوى ا 350

تركز هذه املبادرة على دعم اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية : بادرة الظمو األزرق يف آسيا واحمليط اهلادئم- 4

، ونهج النظام اإليكولوجي، والعمليات التشاركية يف احلوكمةوسوف يتم ذلك من خالل حتسني  .لتحسني كفاءة اإلنتاج

لتحسني التنفيذ على خمتلف املستويات، مما يساهم يف احلد من الفقر وزيادة األمن التخطيط واإلدارة، واإلجراءات 

وتشدد هذه املبادرة على تعزيز ممارسات اإلنتاج اجليد، وتطبيق  .الغذائي وحتسني التغذية يف اجملتمعات الريفية
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وحتسني عائدات املوارد، ودعم إدارة القضايا األدوات املناسبة لرصد التأثريات البيئية واالجتماعية واالقتصادية الفعالة، 

 .العابرة للحدود، والتكيف مع تغري املناخ، لضمان التكثيف املستدام يف إنتاج تربية األحياء املائية

 سيتم دعم املؤسسات والشركاء: سالسل القيمة لتحقيق األمن الغذائي والتغذةة يف جزر احمليط اهلادئ - 5

ط اهلادئ لتحسني قدرة منتجي األغذية احملليني والشركات ذات الصلة، لتوفري املزيد من يف منطقة احملي الوطنيني

ويشمل ذلك دعم تطوير السياسات  .الغذاء إىل األسواق احمللية والسياحية لتلبية املطالب لنظام غذائي متوازن ومغذ

واألطر التنظيمية، اليت تعتمد بدورها على التحسينات يف القدرة على جتميع ودمج وحتليل ونشر املعلومات املتعلقة 

وباإلضافة إىل ذلك، سيتم تعزيز القدرة على املشاركة يف وضع املعايري الدولية املتصلة  .والتغذية واملوارد الطبيعية بالغذاء

 .نظم الغذائية يف جزر احمليط اهلادئ، وسيتم تعزيز النظم الوطنية لضمان االمتثال هلذه املعايريبال

ستعاجل املبادرة مشكلتني أساسيتني تواجههما البلدان يف  :حتسني نمم األذذةة يف مظطقة البحر الكارةيب - 6

للمحاصيل الغذائية واألعالف؛ واخنفاض معدل مجيع أحناء منطقة البحر الكارييب: تطوير حمدود لسالسل القيمة 

أغذية مستدامة من خالل ذات األولوية تطوير وإنشاء نظم وُيتوقع من البلدان  .استخدام املنتجات الزراعية احمللية

وسيؤدي ذلك إىل حتسني  .من أجل زيادة االستثمار واإلنتاج والعمل والتجارة واالستهالك واحلوكمةحتسني السياسات 

وهي:  والبلدان ذات األولوية .وحتسني التغذية من خالل تغيري أمناط االستهالك أغذية ذات جودةاحلصول على فرص 

، وخاصة بليز، تضررا أعضاء جمموعة البحر الكارييب األكثر فقرا  واليت تعاني من انعدام األمن الغذائي واألكثر 

 .غرينادين، وسورينام وغرينادا، وغيانا، وهاييت، وجامايكا، وسانت فنسنت وجزر


