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 األدنى للشرق اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر

 والثالثون الثالثةالدورة 

 2016 أيار/مايو 13-9، إيطاليا، روما

 نتائج وأولويات منظمة األغذية والزراعة يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا

 

 موجز

 

  األغذية  مؤمتر منظمة ملا حلظه النظام املعين بوضع الربامج وامليزانية ونظام الرصد القائم على النتائج الذي أنشأهوفقًا

خالل  2017-2014، جرى استعراض اخلطة املتوسطة األجل للمنظمة لفرتة السنتني 2009عام  والزراعة )املنظمة(

، مع األخذ يف االعتبار االجتاهات والتطّورات وآثارها على النظم الغذائية، واألمن الغذائي والتغذية. 2014عام 

( وإطار الرصد 2017-2016السياسات لفرتة السنتني الثانية من فرتة التخطيط ) توّجهاتومشل االستعراض أيضًا 

على  2015يف يونيو/حزيران  املنظمةنها. ووافق مؤمتر لقياس النتائج واإلبالغ ع للمنظمةاحملّدث القائم على النتائج 

 )املراجعة(. 2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

  لضمان استمرارية التوجه االسرتاتيجي  2015دعمًا قويًا ومتسقًا خالل عام  للمنظمةوقد قّدمت األجهزة الرئاسية

 .للمنظمة من أجل حتقيق اآلثار الكاملة لإلطار االسرتاتيجي املراجع

  وقد أقّر املؤمتر اإلقليمي يف دورته الثانية والثالثني املبادرات اإلقليمية الثالث يف إقليم الشرق األدنى ومشال

 على الصمود من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذية؛ ( بناء القدرة2( مبادرة ندرة املياه؛ )1أفريقيا: )

لزيادة و، كوسيلة ملعاجلة األولويات اإلقليمية الزراعة املستدامة صغرية النطاق من أجل حتقيق تنمية شاملة( 3و)

تركيز عمل املنظمة من أجل التأثري على املستوى القطري ولتعبئة املوارد ضمن برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 .2017-2014واخلطة املتوسطة األجل للفرتة  2014-2015

  كيز سّلط الضوء على مساهمتها القّيمة يف تر 2015-2014كما أن تنفيذ املبادرات اإلقليمية يف فرتة السنتني

برامج املنظمة يف البلدان، فيما ترك هامشًا من املرونة لالستجابة إىل أولويات البلدان وحاجاتها الناشئة. وقد 

يف اإلقليم مبوجب املبادرات اإلقليمية الثالثة التآزر واالندماج بني األنشطة، وأّدى إىل  املنظمةحّسن تنظيم عمل 

ركاء والبلدان األعضاء، وعّزز عملية إقامة الشبكات اإلقليمية حول يف صفوف الش املنظمةتكوين فهم أفضل لعمل 
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الربامج والقضايا، وحّسن رصد النتائج واإلبالغ عنها. ومن أجل املضي قدمًا، سوف تّتسم امللكية القطرية وتعبئة 

، ولتحقيق آثار يةأطر الربجمة القطراملوارد بأهمية حامسة لتوسيع نطاق التدخالت يف إطار املبادرات اإلقليمية و

 طويلة األجل.

  مبساعدة البلدان  2017-2016يف اإلقليم لفرتة السنتني  املنظمةوتقضي إحدى األولويات الرئيسية بالنسبة إىل

يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وسوف جيري العمل من خالل املبادرات اإلقليمية الثالثة على الصعيد  

. وسوف يتّم الرتكيز على البلدان املتأثرة باألزمات حيث ميكن ة القطريةأطر الربجمالقطري، بتوجيه من 

لتدخالت األمن الغذائي احلسنة التوقيت بناء القدرة على الصمود أمام األزمات، وقد تساهم أيضًا يف الوقاية من 

العمالة الزراعية، النزاعات أو يف إحالل السالم. كذلك، سوف يتّم الرتكيز على زيادة األنشطة، وتوسيع نطاق 

ودمج احلماية االجتماعية يف االسرتاتيجيات الزراعية إضافًة إىل التوجيهات وعمليات بناء القدرات يف املؤسسات 

 الزراعية وتنمية سلسلة القيمة الغذائية.

 

 

 من املؤمتر اإلقليمي التوجيهات املطلوبة

 

 :قد يرغب املؤمتر اإلقليمي يف 
 
  وإطار النتائج  للمنظمةاإلقرار بعملية التخطيط االسرتاتيجي واإلحاطة علمًا باملواءمة بني األهداف االسرتاتيجية

تنفيذ ؛ وحّث املنظمة على مواصلة تركيز 2030عام خطة اخلاص بها وأهداف التنمية املستدامة الواردة يف 

 بعدها.برنامج العمل على أولويات البلدان يف فرتة السنتني وما 

  اإلقرار بالعمل املنجز يف إطار املبادرات اإلقليمية الثالثة والنتائج اليت حتّققت، باالستجابة إىل التحديات

 الرئيسية اليت حّددها املؤمتر اإلقليمي يف دورته الثانية والثالثني.

 الستعراض االسرتاتيجي اإلحاطة علمًا بتحليل االجتاهات العاملية واإلقليمية الكربى اليت مّت حتديدها يف ا

يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا، والسعي إىل تعزيزه على حنو أكرب هذا العام  املنظمةاإلقليمي الذي أجرته 

 .2021-2018قبل التخطيط للسنوات األربع القادمة للفرتة 
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 مقدمة -أواًل

 

 املنظمؤة حلظه النظام املعين بوضع الربامج وامليزانية ونظام الرصد القائم على النتائج الذي أنشأه مؤؤمتر  وفقًا ملا  -1

، مؤع  2014خؤالل عؤام    2017-2014، جرى استعراض اخلطة املتوسطة األجؤل للمنظمؤة لفؤرتة السؤنتني     2009عام 

واللجؤان   1جيهات اليت وّفرتها املؤؤمترات اإلقليميؤة،  األخذ يف االعتبار االجتاهات والتطّورات يف البيئة اخلارجية، والتو

 3وجلان الربنامج واملالية واجمللس. 2الفنية،

 

)املراجعؤة(.   2017-2014على اخلطة املتوسؤطة األجؤل للفؤرتة     2015يف يونيو/حزيران  املنظمةووافق مؤمتر  -2

كما أن استعراض اخلطة املتوسطة األجل، الذي ُأجري يف نهاية السنة األوىل من العمؤل يف إطؤار املهلؤة الزمنيؤة املمتؤدة      

يف البيئة اخلارجية مبا يف ذلك جؤدول أعمؤال التنميؤة مؤا بعؤد       األخرية على أربع سنوات، مشل االجتاهات والتطّورات

فات واألمراض النباتية واحليوانية العابرة للحدود، والتغذية، والتوّسع املؤدني وارجؤرة،   ، وتغّير املناخ، واآل2015عام 

؛ وإطؤار  2017-2016وآثارها على النظم الغذائية، واألمن الغؤذائي والتغذيؤة.؛ وتوّجهؤات السياسؤات لفؤرتة السؤنتني       

 لقياس النتائج واإلبالغ عنها. للمنظمةالرصد احملّدث القائم على النتائج 

 

ويوّجه إطار النتائج عملية ختطيط ورصد عمل املنظمة. وتتواجد يف صلب اإلطار مؤشرات تقيس التقؤدم احملؤرز    -3

على كل مستوى من مستويات سلسلة النتائج: املخرجات والنتائج واألهداف االسرتاتيجية. وهؤذا يؤوّفر القاعؤدة لتقيؤيم     

 ات املنظمة يف التغيريات على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية واإلبالغ عنها.كيفية مساهمة إجراء

 

لضؤؤمان اسؤؤتمرارية التوجؤؤه  2015دعمؤؤًا قويؤؤًا ومتسؤؤقًا خؤؤالل عؤؤام  للمنظمؤؤةوقؤؤد قؤؤّدمت األجهؤؤزة الرئاسؤؤية  -4

االسرتاتيجي للمنظمة من أجل حتقيق اآلثار الكاملؤة لإلطؤار االسؤرتاتيجي. لؤذا، بقؤي إطؤار النتؤائج اإللاليؤة للفؤرتة          

(، مع ثالثة تعديالت سياساتية رئيسية، جرت صياغتها يف اخلطؤة املتوسؤطة   1على حاله )ُأنظر امللحق  2014-2017

2017 -2016ويف التعديالت على برنامج العمؤل وامليزانيؤة للفؤرتة      2017-2014األجل )املراجعة( للفرتة 
. وتشؤمل  4

ليصبح "متكني نظم زراعية وغذائيؤة أكثؤر مشؤواًل وكفؤاءة"؛      4( تقصري عنوان اردف االسرتاتيجي 1هذه التعديالت: )

إدراج تؤدابري لتعزيؤز عمليؤة تنفيؤذ     ( 3؛ و)6ارؤدف   ضؤمن  مشؤرتكة ا قضؤية  مبوصؤفه ( حتديد التغذية وتغّير املنؤاخ  2)

    الربنامج وحتقيق النتائج، وال سيما على الصعيد القطري.

                                                      
 C 2015/LIM/1و C 2015/18و C 2015/17و C 2015/16و C 2015/15و C 2015/14 كما ورد يف الوثائق  1
 C 2015/24 COFOو C 2015/23 COFIو C 2015/22 CCPو C 2015/21 COAGالوثائق كما ورد يف   2
 CL 150/REPمن الوثيقة  )ج( 43الفقرة و PC 117/5 – FC 157/7الوثيقة   3
 www.fao.org/pwbعلى املوقع  CL 153/3و C 2015/3 تانالوثيق  4
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إىل أهمية حتديد اجملاالت الرباجمية اليت جيب الرتكيز عليها وتلك الؤيت   للمنظمةوأشارت األجهزة الرئاسية  -5

، إضؤافًة إىل  5املؤمترات اإلقليمية واللجؤان الفنيؤة  جيب إزالة الرتكيز عنها، مع األخذ يف االعتبار األولويات الناشئة عن 

. للمنظمة أطر الربجمة القطريةو 2015-2014اإلجنازات والدروس املستمدة من املبادرات اإلقليمية اليت ُنّفذت يف الفرتة 

 2017-2016ومشال أفريقيؤا لفؤرتة السؤنتني     األدنىيف إقليم الشرق  للمنظمةوقد استندت جماالت العمل ذات األولوية 

 على هذه التطّورات.

 

أهؤداف   (1يف املستقبل: ) املنظمةسوف يوّجهان عمل  2015إضافًة إىل ذلك، فإن تطّورين عامليني مهّمني عام  -6

للتنميؤة املسؤتدامة    2030هدفًا واليت اعتمدتها األمم املتحدة يف جدول األعمؤال لعؤام    17التنمية املستدامة البالغ عددها 

( اتفاق باريس الذي مّت اعتماده نتيجة مؤمتر األمؤم  2وخطة عمل أديس أبابا اليت حتّدد اإلطار لتعبئة وسائل التنفيذ، و)

، والرامي إىل تعزيز االستجابة العامليؤة للتهديؤد الؤذي    )املؤمتر احلادي والعشرون لألطراف( املتحدة لتغري املناخ يف العامل

يف دورتؤه   املنظمؤة ر املناخ يف سياق التنمية املستدامة واجلهود املبذولة الستئصؤال الفقؤر. وقؤد رّحؤب جملؤس      يطرحه تغّي

وأهداف التنمية املستدامة، مع اإلشارة إىل أنه قؤد   للمنظمةالثالثة واخلمسني بعد املائة باملواءمة بني اإلطار االسرتاتيجي 

 .2021-2018توجد فرصة لتوفري مزيد من االتساق عند إعداد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 

ويتّم إعداد خطة جديدة متوسطة األجل للفرتة  للمنظمةاالستعراض كل أربع سنوات لإلطار االسرتاتيجي  سيتّم -7

، من خالل املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية، ملصؤادقة اجمللؤس واملؤؤمتر عليهمؤا يف     2016خالل عام  2018-2021

. ويف سياق ضمان استمرارية التوّجه االسرتاتيجي العام، ومع األخذ يف االعتبار النتائج اليت 2017النصف األول من عام 

واستعراض إقليمي استشرايف، توّفر هذه العملية فرصة تركيز عمل املنظمؤة   2015-2014حتققت يف اإلقليم خالل الفرتة 

 على حنو أكرب مبا يرمي إىل حتقيق نتائج ملموسة أكثر، ال سيما على املستوى القطري.

 

 ُتقسم هذه الوثيقة إىل ثالثة أقسام رئيسية: -8
 

      يشري القسم الثاني إىل الطريقة اليت مّتت مبوجبها معاجلة األولويات والقضايا الؤيت تتطلؤب املتابعؤة وانبثقؤت

 .للمنظمةعن املؤمتر اإلقليمي السابق، مع لفت انتباه األعضاء إىل اإلجنازات والنتائج الرئيسية 

     مؤع الرتكيؤز علؤى    2017-2016نتني يف اإلقلؤيم لفؤرتة السؤ    املنظمؤة وحيّدد القسم الثالؤث األولويؤات لعمؤل ،

 املبادرات اإلقليمية.

      وأّما القسم الرابع فيسّلط الضوء على نتيجة االستعراض االسرتاتيجي اإلقليمي الؤذي نظؤر يف التعؤبري اإلقليمؤي

يف اإلقلؤيم، والؤيت    املنظمؤة لالجتاهات العاملية واالجتاهات اإلقليمية احملّددة اليت سوف تؤثر على تقّدم عمؤل  

   .2021-2018للفرتة  للمنظمةينبغي أن تؤخذ يف االعتبار لدى إعداد اخلطة املتوسطة األجل 

                                                      
 CL 150/LIM الوثيقة  5
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 2014متابعة املؤمتر اإلقليمي لعام  -ثانيًا

 

 املستفادةاإلجنازات والدروس 

 

  2015-2014جماالت العمل ذات األولوية  -ألف

 

، يف التحؤديات  2014حبث املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى، يف دورته الثانية والثالثني املنعقدة يف فرباير/شباط  -9

 السياساتية الرئيسية التالية يف اإلقليم:
 

 التعرض للمخاطرعلى معاجلة  القدرةتعزيز األمن الغذائي والتغذية وتوطيد  )أ(

 كّيف مع تغّير املناخمحاية وإدارة املوارد الطبيعية والت )ب(

 تعزيز اإلنتاج الزراعي املستدام والشمولي )ج(

 للمخاطرواألشخاص املعّرضني  وأصحاب احليازات الصغريةتعزيز سبل عيش السكان الريفيني،  )د(

 من األغذية الفاقد واملهدرتنمية النظم الغذائية الفعالة واملستدامة والتنافسية، وتقليص  )هؤ(

نظم سبل املعيشة لدى اجملتمعات احمللية والنظم اإليكولوجية على الصمود يف وجه زيادة قدرة  )و(

 التهديدات واألزمات.

 

فجؤوة  الومعاجلؤة  وأشار املؤمتر إىل أهمية تبادل البيانات، واملعلومات واملعارف بشأن األمن الغذائي والتغذيؤة؛   -10

يف الزراعة والقطاع الريفي؛ وتشجيع التعاون اإلقليمي لتعزيز القدرة على الصمود يف وجؤه األزمؤات وحتسؤني    اجلنسانية 

حالة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية؛ ومعاجلؤة مسؤألة تغّيؤر املنؤاخ ومكافحؤة موجؤات اجلفؤاف والتصؤّحر؛ ودعؤم          

 .من األغذية هدرالفاقد واملاالستثمار يف كفاءة السلسلة الغذائية؛ وتقليص 

 

وأقّر املؤمتر بدور الغابات واملراعي يف تعزيز التآزرات بني اتفاقيات ريو، وأحاط علمًا باحلاجة إىل العمؤل علؤى    -11

يف  للمنظمؤة د األمسؤاك التابعؤة   يتثمني مساهمة الغابات يف التنمية املستدامة. كما أقّر املؤمتر بدور اريئؤة اإلقليميؤة ملصؤا   

د األمساك وتربية األحياء املائية، وتشجيع أعضاء اريئؤة علؤى   يتشجيع التعاون بني أعضائها بهدف تنمية قطاعي مصا

مكافحة اجلراد الصؤحراوي يف املنطقؤة الوسؤطى يف     هيئةضمان التمويل املالئم ملواصلة عمل اريئة. واعرتف املؤمتر بدور 

 ت الوقاية من اجلراد ومكافحته.دعم البلدان على صعيد تنفيذ اسرتاتيجيا

 

على حنؤو أكؤرب    املنظمةملعاجلة األولويات الكربى الناشئة، وكوسيلة للتصدي لألولويات اإلقليمية وتركيز عمل  -12

على حتقيق اآلثار على املستوى القطري وتعبئة املوارد، صادق املؤمتر اإلقليمي على ثالث مبادرات إقليمية: بناء القؤدرة  

على الصمود من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذية؛ الزراعة الصغرية النطاق لتحقيق التنمية الشؤاملة؛ ومبؤادرة نؤدرة    

   املياه.
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يف إطار هذه املبادرات اإلقليمية الؤثالث بؤدعمم مؤن جانؤب الفؤرق الفنيؤة يف املقؤر         املنظمةتدخالت  وقد حظيت -13

الرئيسي واملكاتب امليدانية، ومن االستخدام االسرتاتيجي لربنامج التعاون الؤتقين. وسؤاهمت التؤدابري املّتخؤذة مبوجؤب      

االسرتاتيجية اخلمسة وبلؤوغ الغايؤات احملؤددة. وتؤرد يف     هذه املبادرات اإلقليمية يف حتقيق خمرجات يف إطار األهداف 

 على نطاق املنظمة. حتققتاإلجنازات اإلقليمية بوصفها مساهمة يف املخرجات اليت  6امللحق الشبكي

 

لتنسيق وتوطيؤد   املبادرة اإلقليمية لبناء القدرة على الصمود من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذيةلقد ُصّممت  -14

وشركائها يف مساعدة البلدان األعضاء يف تقليص انعدام األمن الغؤذائي، وحتسؤني التغذيؤة وتعزيؤز القؤدرة       املنظمةجهود 

على الصمود على املستوى اإلقليمي والقطري وعلى مستوى اجملتمع احمللي واألسرة. كمؤا أن هؤذا الربنؤامج موّجؤه مؤن      

والتغذية، الذي صادق عليه املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى يف دورتؤه  اإلطار االسرتاتيجي اإلقليمي لتحقيق األمن الغذائي 

( البلؤدان املتؤأثرة باألزمؤة السؤورية )العؤراق، واألردن،      1الثانية والثالثني. وأّمأ البلدان اليت يتّم الرتكيز عليها فهؤي: ) 

( 3إضافًة إىل الضؤفة الغربيؤة وقطؤاع غؤزة؛ و)    ( 7( البلدان املعّرضة لألزمات )ليبيا، والسودان واليمن2(؛ )ةولبنان وسوري

 البلدان اليت تشهد مرحلة انتقالية )مصر وموريتانيا(.

 

يف  املبادرة اإلقليمية للزراعة الصؤغرية النطؤاق مؤن أجؤل حتقيؤق التنميؤة الشؤاملة       ويتمثل اردف اإللالي من  -15

على نطاق صغري، مع إيالء اهتمام خاص للحوكمؤة   خفض الفقر الريفي من خالل تشجيع ودعم التنمية الزراعية الشاملة

على احلماية االجتماعية، واخلؤدمات الريفيؤة ونفؤاذهم إىل     أصحاب احليازات الصغريةواملؤسسات، مبا يف ذلك حصول 

 األسواق، وتعزيز قدرات منظمات املنتجني والرتويج لعمالة الشباب والتنمية املستدامة لسلسلة القيمة.

 

فهي تعاجل املشاكل اإلقليمية الرئيسية املتصلة بندرة املياه، واسؤتخدام   املبادرة اإلقليمية املعنية بندرة املياهوأّما  -16

املياه اجلوفية غري املستدامة، واملخاطر املتنامية املتأتية عن تغّير املناخ واحلاجة إىل االستفادة القصوى من كل قطرة ميؤاه  

من الغذائي. وتضم املبادرة جمموعة مؤن التؤدخالت ترمؤي إىل محايؤة املؤوارد املائيؤة       من أجل حتفيز الدخل وحتسني األ

، وحتسؤني كفؤاءة وإنتاجيؤة اسؤتخدام امليؤاه، وتشؤجيع التخصؤيص واالسؤتخدام         على حنو مسؤتدام  الشحيحة وإدارتها

 ال، مبا يف ذلك موجات اجلفاف.العادلني للمياه وإدارة خماطر الكوارث على حنو فّع
 

 اإلجنازات الرئيسية والدروس املستمدة -باء
 

نهجؤًا إقليميؤًا لتعزيؤز    املبادرة اإلقليمية لبناء القدرة على الصمود من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذية تتبع  -17

( بناء قاعدة اإلثباتات لدعم عملية وضؤع االسؤرتاتيجيات   1القدرة على الصمود يف وجه األزمات والصدمات من خالل: )

( تعزيؤز االسؤرتاتيجيات الراميؤة إىل بنؤاء القؤدرة علؤى الصؤمود لؤدى البلؤدان، واجملتمعؤات احملليؤة            2والسياسات؛ )

لعوامل الكامنة واملؤدية يف األجل الطويؤل إىل املخؤاطر   ا( دعم الُنهج ملعاجلة 3واملؤسسات يف وجه الصدمات واألزمات؛ )

 اإلقليمي من أجل التصدي لألزمات والصدمات بشكل لاعي.( تعزيز التعاون 4والكوارث واألزمات ؛ و)
 

                                                      
6  http://www.fao.org/3/a-mq012e.pdf 
  2017-2016أضيفت ليبيا يف الفرتة   7
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كذلك، ُوضعت خطط عمل خاصة بالبلدان ضّمت مكونًا قويًا متصؤاًل بالقؤدرة علؤى الصؤمود وجؤرى تنفيؤذها يف        -18

األردن، والعراق، ولبنان، والسودان، والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن. كما أن االسرتاتيجية اإلقليمية الفرعيؤة وخطؤة   

ل الزراعة واألمن الغؤذائي والتغؤذوي يف املنؤاطق املتؤأثرة باألزمؤة      العمل بعنوان "سبل املعيشة القادرة على الصمود يف جما

ومراجعتهؤا علؤى حنؤو     حتؤديثها ، وجيري 2013السورية"، وخطط العمل القطرية املتصلة بها هي قيد التنفيذ منذ عام 

للحدود، مبؤا يف ذلؤك    منتظم. ومبوجب هذه املبادرة، فإن برامج للوقاية من اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة

 حتسني االستعداد ملكافحة اجلراد الصحراوي وإنفلونزا الطيور، حظيت بدعم يف مصر، ولبنان، والسودان واليمن.

 

مؤن خؤالل هؤذه املبؤادرة حؤوارًا       املنظمؤة ويف ما يتعلق باحلوار حول السياسات والتعاون اإلقليمي، فقد يّسؤرت   -19

إقليميًا بني البلدان األعضاء، واجملتمع املدني، وجامعة الدول العربية والشركاء يف التنميؤة حؤول قضؤايا األمؤن الغؤذائي      

والتغذية، مبا يف ذلك آثار النزاعات واألزمات املمتدة يف اإلقليم. وجرى تنظيم حلقة عمل إقليمية متعددة أصحاب الشأن 

 املنظمؤة وبرنامج األغذية العؤاملي. كؤذلك، قؤدمت     العاملياألمن الغذائي والتغذية بالشراكة مع جلنة األمن الغذائي حول 

 الدعم إلعداد وتنفيذ اسرتاتيجيات األمن الغذائي يف موريتانيا، والسودان واليمن.

 

من الغؤذائي والتغذيؤة يف نظؤم دعؤم     املبادرة األولوية لتبادل بيانات ومعلومات ومعارف موثوقة بشأن األ أعطتو -20

القرارات. وُأنشئت شبكة معلومات حول األمن الغذائي على الصعيد اإلقليمي )الشبكة اإلقليمية لتحليل األمؤن الغؤذائي(   

من أجل تعزيز األمن الغذائي يف حاالت الطوارىء والتدخالت لدعم سبل املعيشؤة يف البلؤدان املتؤأثرة باألزمؤة السؤورية.      

عملية تعزيؤز األمؤن الغؤذائي ونظؤم املعلومؤات لإلنؤذار املبكؤر يف السؤودان          املنظمةعلى الصعيد الوطين، فقد دعمت وأّما 

واليمن. ومّت توفري الؤدعم يف عمليؤات التقيؤيم )األمؤن الغؤذائي وسؤبل املعيشؤة، وعؤرض احملاصؤيل واألغذيؤة، والضؤرر            

. إضافًة إىل ذلك، توّفر الدعم يف عملية حتليل ارشاشة وقياس ، والسودان، واليمن، وفلسطنيةواخلسارة( لكّل من سوري

 القدرة على الصمود يف فلسطني، وموريتانيا واألردن.

 

، الؤذي صؤادق عليؤه    مؤن األغذيؤة   الفاقؤد واملهؤدر  تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي اإلقليمي املعين باحلّد من  املنظمةوتدعم  -21

املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى يف دورته الثانية والثالثني. وُأنشئت شبكة إقليمية لتبؤادل املعؤارف واخلؤربات حؤول احلؤّد مؤن       

وحتليؤل املخؤاطر يف    من األغذيؤة . كذلك، ُأطلقت تدخالت لبناء القدرات من أجل احلّد من اخلسارة من األغذية الفاقد واملهدر

 اردات، ومن أجل وضع املعايري الغذائية الوطنية يف مصر، وإيران، واألردن ولبنان.تفتيش الو

 

من خالل هذه املبادرة البلدان )مبؤا يف ذلؤك مصؤر، وإيؤران، والسؤودان(       املنظمةويف ما خيّص التغذية، دعمت  -22

إلنشاء جلان وطنية متعددة أصحاب الشأن من أجل متابعة املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية. كذلك، ساندت املنظمة 

جملتمعؤات احملليؤة علؤى    تدخالت يف مصر، واألردن، واإلمارات العربية املتحدة واليمن، فيما عززت حصؤول األسؤر وا  

األغذية اآلمنة واملغذية واملتنوعة بصورة مستدامة، وال سيما من خالل دمج التثقيؤف علؤى التغذيؤة يف القؤرارات املتصؤلة      

 بإنتاج األغذية.
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يف مصؤر، واألردن،   2015-2014خالل فرتة السؤنتني   املبادرة اإلقليمية للزراعة الصغرية النطاقومّتت جتربة  -23

أصحاب ولبنان، وموريتانيا، واملغرب، والسودان وتونس. ويف هذا السياق، ُأجريت دراسة قاعدية لتحديد وحتليل أنواع 

يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا، وحتديؤد القيؤود والعوائؤق الؤيت يواجهونهؤا وبنؤاء قاعؤدة مؤن          احليازات الصغرية

السياسات واالسرتاتيجيات لتحقيق التنمية املستدامة والشاملة يف قطؤاع الزراعؤة علؤى نطؤاق      اإلثباتات لدعم عملية وضع

تدخالت تعاجل جماالت الرتكيؤز  الرئيسؤية: احلوكمؤة واملؤسسؤات،      املنظمةصغري يف اإلقليم. وإضافًة إىل ذلك، جّربت 

 قدرات منظمات املنتجني وعمالة الشباب.

 

ؤسسات، تشمل اإلجنازات الرئيسؤية تنسؤيق األطؤر القانونيؤة واملؤسسؤية الؤيت ترعؤى        ويف ما خيّص احلوكمة وامل -24

الدعم للحكومة املصؤرية   املنظمةد األمساك يف احتاد املغرب العربي. وتقّدم يمنظمات املنتجني يف قطاع الثروة احليوانية ومصا

يف إصالح اإلطار القؤانوني واملؤسسؤاتي للتعاونيؤات. وأّمؤا اخلطؤوط التوجيهيؤة الطوعيؤة بشؤأن احلوكمؤة الرشؤيدة حليؤازة            

 د األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين فقد مّت الرتويج را يف املغرب، والسودان وتونس.ياألراضي، ومصا

 

العديد من الدورات التدريبية والتدخالت لبناء القؤدرات يف موريتانيؤا،    املنظمةاملبادرة، أجرت  ومن خالل هذه -25

واملغرب وتونس ترمي إىل تعزيز القدرات اإلدارية والطابع املهين يف منظمات املنتجني. وُأنشىء برنامج للتعلم االلكرتوني 

ىل املعؤارف وتعزيؤز تبؤادل اخلؤربات بؤني خمتلؤف أصؤحاب        ملنظمات املنتجني يف بلدان املغرب بهدف تيسري وصؤورا إ 

أصحاب احليؤازات  مشاريع يف مصر، واألردن، واملغرب وتونس ترمي إىل حتسني إنتاجية  املنظمةالشأن. كذلك، دعمت 

يف  من خالل حتسني نظم اإلرشاد ودعم وصورم إىل األسواق. ويف إطار الربنامج اإلقليمي الفرعي لعمالة الشؤباب  الصغرية

اجلزائر، وموريتانيا، واملغرب وتونس، بدأت عملية تشخيص حالة عمالة الشباب الريفؤي، والتحؤديات والفؤرص الؤيت     

تواجهها. وسوف توّفر املعارف املنبثقة عن هذا التشخيص قاعدًة لوضع وتنفيذ اسرتاتيجية لعمالة الئقة للشؤباب الريفؤي   

 يف القطاع الزراعي يف البلدان املستهدفة.

 

قليميؤة للتعؤاون يف جمؤال اإلدارة    إفقؤد دعمؤت تنفيؤذ "اسؤرتاتيجية      املبادرة اإلقليمية املعنية بندرة امليؤاه وأّما   -26

 املستدامة للمياه الزراعية واألمن الغذائي" اليت صادق عليها املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى يف دورته الثانية والثالثني.

 

اليت صؤادق عليهؤا اجمللؤس     العربية البلدانيف املائي الدعم السرتاتيجية األمن  نظمةاملويف هذا السياق، وّفرت  -27

. وتقوم شراكة إقليميؤة تضؤم بلؤدان إقلؤيم الشؤرق      2015الوزاري العربي للمياه يف جامعة الدول العربية يف يونيو/حزيران 

امليؤاه، كمؤا مّت إنشؤاء "منهؤاج تعؤاوني إقليمؤي"       األدنى ومشال أفريقيا ومنظمات إقليمية ودولية ناشؤطة يف جمؤال إدارة   

   لتبادل املعارف، واملعلومات والبيانات.
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وُأجريت عمليات تقييم إلنتاجية مياه الزراعة عرب استخدام منحنيات إنتاج األغذية وكلفة اإلمؤدادات لتحديؤد    -28

اختؤاذ   املنظمؤة باشؤرت  ومؤان وتؤونس(.   رب، وُعامليزة التنافسية يف إنتاج األغذية يف مخسة بلدان )مصر، واألردن، واملغ

، عؤد ، ورصد استخدام املياه واإلبالغ عنه، مبؤا يف ذلؤك مؤن خؤالل االستشؤعار عؤن بُ      ألسس املقارنةتدابري لوضع أنظمة 

 .بهدف دعم البلدان على صعيد تتّبع ورصد كفاءة املياه وإنتاجيتها

 

 املنظمؤة وباالستجابة إىل التوصيات الصادرة عن الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى، أقامت  -29

شراكًة مع املركز الدولي للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافؤة يف إطؤار املبؤادرة لؤدعم اعتمؤاد تقنيؤات جديؤدة مؤن أجؤل          

 لزراعة البعلية واألراضي اجلافة يف مصر، واألردن، واملغرب وتونس.حتسني الكفاءة يف املواقع التجريبية يف نظم ا

 

أيضًا شراكًة مع املركز الدولي للزراعة امللحية وغريهم من الشركاء يف البحؤوث   املنظمةويف إطار املبادرة، أقامت  -30

السياسات والربامج الوطنيؤة  إلطالق مشروع جترييب من أجل دعم منهاج إقليمي حول إدارة اجلفاف وتغّير املناخ، ودعم 

 املعنية باجلفاف يف مصر، واألردن، ولبنان واملغرب.

 

الدعم العتمؤاد الطاقؤة الشمسؤية مؤن أجؤل خفؤض تكؤاليف الؤرّي يف مصؤر           املنظمة، قّدمت املبادرةومن خالل  -31

. ويف 2017-2016خؤالل فؤرتة السؤنتني     ةواليمن. ويتم البحث يف القيام بتؤدخالت ااثلؤة يف األردن، ولبنؤان وسؤوري    

مع شركائها على إصدار توجيهات الستخدام الطاقة الشمسؤية علؤى النحؤو األمثؤل يف الؤرّي       املنظمةالوقت ذاته، تعمل 

 وتقليص اآلثار السلبية احملتملة على املياه اجلوفية.

 

ومصؤلحة   امليؤاه  مسؤتخدمي لعيات قدرات المركزية حوكمة املياه يف اليمن، وتعزيز دور و املنظمةوقد ساندت  -32

 حوض صنعاء. ومن املتوقع أن يتّم توسيع نطاق هذا املشروع ليشمل أحواض مائية أخرى يف املستقبل.

 

شراكًة مع املركز الدولي للزراعؤة امللحيؤة واملركؤز الؤدولي للبحؤوث الزراعيؤة يف        املنظمةويف إطار املبادرة، تقيم  -33

إنشاء مركز اإلبداع الزراعي يف اإلمارات العربيؤة املتحؤدة بوصؤفه مركؤزًا إقليميؤًا لالمتيؤاز يف جمؤال        املناطق اجلافة لدعم 

 البحوث والتنمية حول قدرة الزراعة احملمية على خفض استهالك املياه يف دول جملس التعاون اخلليجي.

 

الشؤرق األدنؤى ومشؤال أفريقيؤا      ، بلغؤت املؤوارد الؤيت مّت حشؤدها لبلؤدان     2015-2014وخالل فرتة السنتني  -34

إلؤالي املبلؤغ لفؤرتة     حبيؤث وصؤل   2015مليؤون دوالر أمريكؤي عؤام     72.7، و2014مليون دوالر أمريكي عؤام   81.6

. وتطؤرح  2013-2012يف املائؤة مقارنؤًة بفؤرتة السؤنتني      7.6 نسؤبتها مليون دوالر امريكي، أي بزيادة  154.3السنتني 

جهود تعبئة املوارد يف اإلقليم حتديًا ملحوظًا بفعل انعدام االستقرار السياسي وانعدام األمن يف بلؤدان عديؤدة. إضؤافًة إىل    

ذلك، تبقى قاعدة موارد اجلهات املاحنة يف اإلقليم ضّيقة. وقد متّثل أحد التطّورات اإلجيابية الرئيسية يف توفري اململكؤة  

 القدرة على الصمود يف العراق واليمن.املنظمة لزيادة مليون دوالر أمريكي لدعم برناجمي  19.5مبلغ العربية السعودية 
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 :2015-2014وقؤؤد بؤؤرزت ثالثؤؤة دروس رئيسؤؤية مؤؤن تنفيؤؤذ املبؤؤادرات اإلقليميؤؤة الؤؤثالث يف فؤؤرتة السؤؤنتني  -35

حول أهؤداف   املنظمة( لقد ساعد إعطاء األولوية لألهداف اليت حددها املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى يف تركيز أنشطة 1)

( وسؤاهم تنظؤيم عمؤل املكتؤب     2ونتائج اسرتاتيجية، وحّسن إىل حد كبري ختطيط العمل والكفاءة يف ختصيص املؤوارد؛ ) 

ملبادرات اإلقليمية الثالث يف حتسني التآزر والتكامل بني األنشطة، وأّدى اإلقليمي للشرق األدنى ومشال أفريقيا يف إطار ا

إىل فهم أفضل لعمل املنظمة يف صفوف الشركاء والبلدان األعضاء، وعّزز إقامة الشبكات اإلقليمية حول الؤربامج والقضؤايا   

مللكية القطرية وتعبئة املؤوارد بأهميؤة   ( يف سبيل املضي قدمًا، سوف تّتسم ا3وحّسن عملية الرصد واإلبالغ عن النتائج؛ )

 حامسة يف توسيع نطاق التدخالت مبوجب املبادرات اإلقليمية، توخيًا لتحقيق آثار تدوم طوياًل.

 

 2017-2016جماالت العمل الرئيسية يف اإلقليم خالل فرتة السنتني  - ثالثًا

 

 2017-2016، حّددت املكاتب القطرية األهداف الرئيسؤية لفؤرتة السؤنتني    أطر الربجمة القطريةباالستناد إىل  -36

املرتبطة مبخرجات ارؤدف االسؤرتاتيجي. وشؤّكلت هؤذه العمليؤة لتحديؤد األهؤداف الركيؤزة األساسؤية يف التعؤّرف إىل           

 ة.املبادرات اإلقليمي مناألولويات اإلقليمية والقطرية، إضافًة إىل اإلجنازات والدروس املستمدة 

 

مؤع املبؤادرات اإلقليميؤة الؤثالث بصؤورة       أطر الربجمؤة القطريؤة  ويف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا، تتواءم  -37

الستة عشر كافًة مع نتائج املبادرة اإلقليمية املعنية باألمن الغذائي والتغذيؤة.   أطر الربجمة القطريةجيدة عادًة. وتتماشى 

الستة عشر تتضمن نتائج وخمرجات تتماشؤى مؤع املبؤادرة اإلقليميؤة املعنيؤة       الربجمة القطريةأطر كما أن أحد عشرًا من 

 بندرة املياه، يف حني أن سبعة أطر للربامج القطرية تتضمن خمرجات مرتبطة باملبادرة اإلقليمية للزراعة الصغرية النطاق.

 

والتغذيؤة، سؤوف تعؤّزز     الغؤذائي أجل حتسني األمن ومن خالل املبادرة اإلقليمية لبناء القدرة على الصمود من  -38

تدخلها يف مخسة جماالت عمل رئيسية: نظم معلومات عن األمن الغذائي؛ السياسات واملؤسسات املعنية بؤاألمن   املنظمة

ومكافحة األمراض واآلفات النباتية. ويف هؤذا   من األغذية والفاقد واملهدرالغذائي؛ والتدخالت لبناء القدرة على الصمود؛ 

السياق، سوف تضع وتنّفذ هذه املبادرة املرحلة الثانية مؤن النظؤام اإلقليمؤي للمعلومؤات بشؤأن األمؤن الغؤذائي والتغذيؤة         

اتيجيات لألزمة السورية. كذلك، سوف تواصل املبادرة دعم البلدان يف اإلقليم لتعزيز قدراتها يف صياغة وتنفيذ أطر واسرت

)سؤوريا، واألردن،   باألزمؤات وخطة استثمار متصلة بسياسات األمن الغذائي. وسوف توّسع نطاق دعمها للبلدان املتأثرة 

حسؤنة التوقيؤت   ولبنان، والعراق، واليمن وليبيا( إضافًة إىل السودان والضفة الغربية وقطؤاع غؤزة، مؤن خؤالل تؤدخالت      

وسؤوف تؤدعم   . 8السؤالم  ه انعدام األمن الغذائي وتساهم يف الوقايؤة مؤن النزاعؤات ويف بنؤاء    الة تبين القدرة على الصمود يف وجوفّع

والتغذيؤة تنفيؤذ اإلطؤار االسؤرتاتيجي      الغؤذائي املبادرة اإلقليمية املعنية ببناء القدرة على الصمود مؤن أجؤل حتسؤني األمؤن     

يف إقليم الشرق األدنى ومشؤال أفريقيؤا مؤع التشؤديد بصؤورة خاصؤة علؤى بنؤاء          من األغذية الفاقد واملهدراإلقليمي للحّد من 

قاعدة من اإلثباتات تسؤتند عليهؤا السياسؤات، واالسؤرتاتيجيات والؤربامج للحؤّد مؤن خسؤارة األغذيؤة يف مصؤر، ولبنؤان،            

                                                      
إطارًا لألمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة تضمن مبؤدأ املسؤاهمة يف بنؤاء    ، اعتمدت جلنة األمن الغذائي العاملي 2015يف أكتوبر/تشرين األول   8

 السالم من خالل األمن الغذائي.
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وفري الؤدعم لتعزيؤز قؤدرات    واملغرب، وتونس. وسوف تسعى املبادرة إىل تنفيذ برنامج إقليمي للصحة احليوانية، وتواصؤل تؤ  

 البلدان على معاجلة اآلفات النباتية العابرة للحدود، مبا يف ذلك اجلراد الصحراوي وسوسة النخيل األمحر.

 

يف فؤرتة   للمنظمؤة ويف إطار املبادرة اإلقليمية للزراعة الصؤغرية النطؤاق، سؤوف تضؤم جمؤاالت العمؤل الرئيسؤية         -39

نتاجية على نطاق صغري والوصول إىل األسواق؛ وتشجيع سالسل القيمة الزراعية الغذائيؤة  السنتني املقبلة توفري الدعم لإل

الشاملة؛ وبناء القدرات وإضفاء طابع املهنية على منظمؤات املنؤتجني؛ واحلمايؤة االجتماعيؤة وعمالؤة الشؤباب. وسؤوف        

الزراعيؤة، وسلسؤلة القيمؤة الغذائيؤة،      تدعم هذه املبادرة عملية وضع أدوات لبناء القؤدرات املتصؤلة مبؤسسؤات األعمؤال    

وروابط السوق، والوصول املستدام إىل اخلدمات الريفية واالستثمارات؛ والدعم الفؤين واإلداري للرتويؤج لسالسؤل زراعيؤة     

غذائية تكون شاملًة وكفوءًة ومستدامة لسلع أساسية حمّددة تّتسم بقيمة اقتصادية هامة بالنسبة إىل اجملتمعؤات احملليؤة   

اقتصاد البالد. كذلك، فإن املبادرة اإلقليمية للزراعة الصغرية النطاق سوف تدعم اعتماد ونشؤر االبتكؤارات، عؤن طريؤق     و

ثين عشر بلدًا. كما أنها سوف تساند توسيع نطؤاق العمالؤة   اوإقامة مدارس حقلية للمزارعني يف  املنتجنيتعزيز لعيات 

ودمج احلماية االجتماعية يف اسرتاتيجية الزراعؤة والؤدعوة إىل توسؤيع تغطيؤة     يف الزراعة، وال سيما يف صفوف الشباب، 

 احلماية االجتماعية حبيث تضم العمال الريفيني.

 

وأّما املبادرة اإلقليمية املعنية بندرة املياه فسوف توّسع نطاق دعمها للخطؤط والسياسؤات االسؤرتاتيجية، وبنؤاء      -40

إنتاجية املياه، وإدارة اجلفاف وحوكمة املياه اجلوفيؤة. وسؤوف يتعؤّزز االبتكؤار يف     القدرات حول حماسبة املياه، ورصد 

جمال إدارة املياه من خالل دعم تنمية الزراعة املائية )وخباصة يف بلدان جملس التعاون اخلليجي( وتربية األحياء املائية 

ئؤر ومصؤر؛ والعتمؤاد حماصؤيل قؤادرة علؤى حتمؤل        الزراعية بالنسبة إىل النظم اإليكولوجية القاحلة، وال سؤيما يف اجلزا 

اجلفاف )مثل الكينوا(. وسوف تدعم املبادرة عملية اعتماد واستخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسؤع للؤرّي يف مصؤر،    

مع شركائها بوضع سيناريوهات لتغّير املناخ علؤى   املنظمة. ومن خالل هذه املبادرة، سوف تقوم ةواألردن، ولبنان وسوري

طاق اإلقليم، وتدعم اإلدارة املستدامة للمياه الزراعية ونظام معلومات عؤن الرتبؤة علؤى نطؤاق اإلقلؤيم. وسؤوف يتواصؤل        ن

   العمل على معايري املقارنة، والرصد والتقييم.
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 األولويات بالنسبة إىل عمل املنظمة يف املستقبل - رابعًا

 

، 2021-2018ال يف إعؤداد اخلطؤة املتوسؤطة األجؤل للفؤرتة      توخيًا إلدراج اخلصائص اإلقليمية على حنو فّعؤ  -41

ُأجري استعراض اسرتاتيجي يف كل إقليم لتحديد املشاكل اخلاصة باإلقليم وجماالت العمؤل ذات األولويؤة يف املسؤتقبل.    

يف  ةاملنظمؤ مبشؤاركة خؤرباء رفيعؤي املسؤتوى ومؤوظفني مؤن        ةتفكري اسرتاتيجي داخلي عمليةبكما قام كل مكتب إقليمي 

، توّفر حملًة عامة عؤن التحؤديات اإلقليميؤة الكؤربى     9اإلقليم. وتتمّثل النتيجة بوضع ورقة استعراض اسرتاتيجي إقليمي

 10اإلقليمية للتحديات العاملية، اليت من املتوّقع أن تؤثر على عمل املنظمة يف اإلقليم يف خالل مؤدة زمنيؤة مؤن     واملظاهر

 سنة. ويرد أدناه تلخيص لالجتاهات والتحديات الرئيسية. 15إىل 
 

 االجتاهات الرئيسية الناشئة عن االستعراض االسرتاتيجي اإلقليمي -ألف
 
( املعؤدالت املرتفعؤة   1لقد حّدد االستعراض أربعة اجتاهات عاملية يف األجل الطويؤل تؤرتك تبعؤات إقليميؤة: )     -42

العمراني والعدد الكبري من الداخلني اجلدد إىل سوق العمل كل سنة مع ما يرتتب على للنمو السكاني، واستمرار التوّسع 

( تبؤاطؤ النمؤو االقتصؤادي العؤاملي واسؤتمرار الرتاجؤع يف أسؤعار السؤلع         2ذلك بالنسؤبة إىل بطالؤة الشؤباب وارجؤرة؛ )    

قيؤود املؤوارد الطبيعيؤة علؤى اإلنتؤاج       (3األساسية، مبا يف ذلك النفط الذي يشكل املنتج الرئيسي يف صادرات اإلقلؤيم؛ ) 

( االحرتار العاملي، وتغّير املناخ والتدهور البيئي يف البلدان النامية، مع ما قؤد يتؤأتى عؤن    4الزراعي، وخباصة املياه، و)

 ذلك من آثار عديدة حمتملة على توافر األغذية وأسعار الطاقة.

 

( النزاعؤات واالضؤطرابات ومؤا يتصؤل بهؤا مؤن آثؤار        1)كذلك، حّدد االستعراض مخسة اجتاهؤات إقليميؤة:    -43

( النمو االقتصادي البطيء، والتوقعؤات الضؤريبية السؤيئة    2اجتماعية واقتصادية، وخباصة التهجري القسري وارجرة؛ )

علؤى   ( ارتفاع مستوى االعتماد على الواردات والتعّرض لصدمات السوق، مبا يف ذلك االعتمؤاد 3وثقة املستثمر املتدنية، )

( حالة اإلفقار وعدم املساواة وخباصة 3صادرات الطاقة بالنسبة إىل البلدان املنتجة للنفط يف اإلقليم وبالتالي، للهشاشة؛ )

 ( اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود.5( سوء التغذية؛ و)4بالنسبة إىل النساء والشباب؛ )

 

صل الطلب العؤاملي واإلقليمؤي علؤى األغذيؤة يف االرتفؤاع. كمؤا أن املخؤاطر يف جانؤب         وفيما يستمر منو السكان، يتوا -44

العرض تتفاقم يف اإلقليم بفعل تهديدات يطرحها النزاع واالندماج اإلقليمي الضعيف. ويتأثر إنتؤاج األغذيؤة احملليؤة مؤن جؤراء      

. كؤذلك،  واألمؤراض ية، واملخاطر املتنامية املتأتية عن اآلفات القيود االقتصادية والفنية وقيود املوارد الطبيعية اليت حتّد اإلنتاج

معظم البلؤدان يف إقلؤيم الشؤرق األدنؤى      تبقىتفتقر بلدان عديدة إىل امليزة التنافسية لتوسيع نطاق إنتاجها لألغذية. ولذا، سوف 

ار واإلمؤدادات. كؤذلك، فؤإن التقؤدم     للمخؤاطر املتصؤلة باألسؤع    معّرضؤةً تكون سؤ عتمد على الواردات الغذائية، وتومشال أفريقيا 

البطيء على صعيد متطلبات منظمة التجارة العاملية بشأن خفض اإلعانات واحلماية، وجتارة األغذية احملدودة داخؤل اإلقلؤيم   

    إضافية. واالندماج الضعيف يف أسواق األغذية العاملية تشكل ليعها عوامل خطر

                                                      
 ُأنظر امللحق الشبكي  9
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وبالتغّيرات يف أمناط االستهالك. كما أن  املدنيتأثر الطلب على الغذاء بالنمو السكاني، وارجرة من الريف إىل  -45

التغيريات يف أسعار النفط تؤثر على أسعار األغذية، وعلؤى الؤدخل الؤوطين واألسؤري. وبصؤورة خاصؤة، يواجؤه األمؤن         

 ر النزاعات الداخلية واإلقليمية الفرعية.الغذائي تهديدًا خطريًا يف بلدان عديدة نتيجة استمرا
 

 يف املستقبل املنظمةجماالت األولوية لعمل  -باء
 
على بناء القؤدرة علؤى الصؤمود، والزراعؤة الصؤغرية النطؤاق ونؤدرة امليؤاه          املنظمةتزيد هذه العوامل أهمية عمل  -46

يق أهداف التنميؤة املسؤتدامة وأهؤداف املنؤاخ يف     بوصفها جماالت عمل ذات أولوية، ملساعدة البلدان يف اإلقليم على حتق

 اتفاقية باريس.

 

كما أن العمل على بناء القدرة على الصمود من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذية سوف يساعد البلدان علؤى   -47

رأس املال االجتماعي التعامل مع اآلثار السلبية للنزاعات واحلّد منها، مبا يف ذلك التهجري وارجرة واخلسارة النهائية ل

( تعزيؤز  1والبشري، مبا يساهم يف األمن الغذائي والتغذية ويف الزراعة املستدامة. وينبغي الرتكيز بصورة خاصؤة علؤى: )  

( التعاون والتكامؤل اإلقليمؤيني   2دور قطاع الزراعة وسبل املعيشة الريفية كعوامل لتوفري استقرار االقتصاد وبناء السالم؛ )

( أدوات إدارة املخؤاطر للتخفيؤف مؤن آثؤار     3لألزمات واحلاجات الطويلة األجؤل يف جمؤال األمؤن الغؤذائي؛ )    استجابًة 

( النظم الغذائية الكفوءة واملستدامة، مبا يعّزز التكامؤل والكفؤاءة علؤى طؤول سلسؤلة      4الصدمات من جانب اإلمدادات؛ )

 مراعاة املساواة بني اجلنسني.( 6و) ( دمج التغذية يف الربامج؛5؛ )الفاقد واملهدرالقيمة وخفض 

 

تتطّلب الضغوطات واملخاطر الناشئة تعميق الؤُنُهج إزاء الزراعؤة علؤى نطؤاق صؤغري لتحقيؤق التنميؤة الشؤاملة.          -48

يف جمال األمن الغذائي، فؤإن النمؤو    أصحاب احليازات الصغريةوباالستناد إىل قاعدة اإلثباتات بشأن دور خمتلف أنواع 

، واحلمايؤة االجتماعيؤة واجتاهؤات ارجؤرة     املسؤنني ، واملؤزارعني  والعمالة وفهم الروابط بني جتزئة األراضياالقتصادي 

املسؤتدامة علؤى نطؤاق صؤغري. كمؤا أن إعؤادة إشؤراك         الزراعيؤة  سوف تشكل مدخالت حامسة يف اسرتاتيجيات التنميؤة 

يف اإلنتاج، وخباصة يف التنمية االقتصادية مؤا بعؤد النزاعؤات سؤتكون أولويؤًة، يف حؤني أن        أصحاب احليازات الصغرية

التكامل اإلقليمي والسياسات الزراعية داخل البلدان وبينها مطلوب على حنو متزايد. وينبغي أيضًا إدراج الدور احليؤوي  

لشؤؤباب يف السياسؤؤات والؤؤربامج، إضؤؤافًة إىل أن للنسؤؤاء يف الزراعؤؤة واألمؤؤن الغؤؤذائي لألسؤؤرة، وضؤؤرورة تؤؤأمني العمالؤؤة ل

الالمركزية والتنمية املؤسساتية على الصعيد احمللي ضرورية. ومن األهمية مبكان وضع سياسات قائمة علؤى اإلثباتؤات،   

ل وتوفري البحوث واإلرشاد لسلسلة القيمة كاملًة لتحسني اإلنتاجية والدخل ومساعدة املزارعني علؤى إدارة املخؤاطر بشؤك   

ال مؤن خؤالل املؤدارس احلقليؤة     أفضل، مبا يف ذلك املخاطر املتأتية عن تغّير املناخ. وأّما منظمات املزارعني والؤتعلم الفّعؤ  

   للمزارعني فتبقى من األولويات. ويف احلاالت القصوى، سيكون من الضروري توفري الدعم املنظم للنزوح.
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مة فيتطلبان من البلدان عكس تدهور املؤوارد الطبيعيؤة. وهؤذا يسؤتوجب     كما أن النمو الزراعي واملستقبلي واالستدا -49

حوكمة متينة مرتبطة باإلنتاجية احملّسنة إضافًة إىل االستدامة والفرص املتكافئة. كذلك، فإن الطلؤب املتزايؤد وتغّيؤر املنؤاخ     

 الؤُنُهج ملعاجلؤة مسؤألة نؤدرة امليؤاه     سوف ميارسان مزيدًا من الضغوطات على الزراعة املروية. وسؤتظهر احلاجؤة إىل تعزيؤز    

مبا يف ذلك: توسيع قاعدة املعارف لضمان كفاءة الرّي وإنتاجية املياه؛ ودعؤم المركزيؤة الؤرّي وحتديثؤه، وبنؤاء املؤسسؤات       

والقدرات على الصعيد احمللؤي وإشؤراك النسؤاء يف القؤرارات واإلدارة؛ وتؤوفري الؤدعم لتكنولوجيؤات صؤون امليؤاه؛ وزيؤادة           

 العائدات االقتصادية من املياه من خالل حتسني سلسلة القيمة بكاملها؛ ومساندة الربامج القطرية يف جمال املياه اجلوفية.

 

وأّما احلّد من تدهور الرتبة، والغابات واملراعي فسوف يتطّلب إشراك اجملتمعات احمللية بوصفها مؤن الشؤركاء،    -50

دمات اخلؤ مقابؤل   املدفوعاتوبناء املؤسسات والقدرات احمللية، واختبار وتشجيع النماذج لالستخدام املستدام، مبا يف ذلك 

 ي معرفًة للموارد، وتقييم التهديدات وتنفيذ اسرتاتيجيات احلماية.بيئية. وسوف تستوجب محاية التنّوع البيولوجال

 

وسوف تكون ليع البلدان يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا معّرضة لتغّير املناخ الؤذي سؤوف يفؤاقم نؤدرة      -51

يؤة مؤن األمطؤار وأحؤداث     املياه والقحولة، ويؤدي إىل ارتفاع احلرارة ومزيد من موجات احلّر، وإىل قدر أدنى وأقل موثوق

قصوى من املتساقطات. وسوف يفضي ذلك إىل زيادة تواتر حاالت اجلفاف والفيضانات وزيادة التآكل. إضافًة إىل ذلؤك،  

 سوف يؤدى االحرتار العاملي إىل ارتفاع مستوى البحر وتسّرب مياه البحر إىل املياه اجلوفية.

 

 استجابات من حيث أفضل املمارسات يف ظروف الريبؤة مؤن أجؤل اإلدارة    وبالنسبة إىل املستقبل، من الضروري توفري -52

أن تضؤطلع بؤدور ملسؤاعدة     للمنظمةالكفوءة واملستدامة لألراضي واملياه، والالمركزية املؤسساتية ومتكني أصحاب الشأن. وينبغي 

البلدان يف تعزيز النمذجة املناخية ووضع وتطبيؤق اسؤرتاتيجيات التكّيؤف، واحلصؤول علؤى متويؤل للتكّيؤف مؤع تغؤري املنؤاخ           

والتخفيف من آثاره. وعالوًة على ذلك، سوف يتضمن جدول األعمال تؤوفري الؤدعم لالمركزيؤة واحلوكمؤة التشؤاركية احملليؤة       

    مبا يف ذلك املياه، ومساعدة البلدان يف حتضري االقتصاد الريفي للخروج من قطاع الزراعة. للموارد الطبيعية،
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 : املكّونات الرئيسية يف إطار نتائج منظمة األغذية والزراعة1 امللحق

 

 رؤية منظمة األغذية والزراعة
مستويات حياة اجلميع، وخباصؤة مؤن هؤم أشؤد فقؤرًا، بطريقؤة       عامل متحرر من اجلوع وسوء التغذية يسهم فيه الغذاء والزراعة يف حتسني 

 مستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

 األهداف العاملية الثالثة لألعضاء

     استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية للعمل تدرجييًا على بناء عامل حيصل فيه الناس يف ليع األوقؤات علؤى غؤذاء
 ومغٍذ يليب احتياجاتهم التغذوية وأذواقهم ليعيشوا حياًة ملؤها النشاط والصحة؛كاٍف وآمن 

             استئصال الفقر ودفع التقدم االقتصؤادي واالجتمؤاعي للجميؤع، بزيؤادة إنتؤاج األغذيؤة، وحتسؤني التنميؤة الريفيؤة وسؤبل املعيشؤة
 املستدامة؛

 ذلك األراضي، واملياه، وارواء، واملناخ، واملؤوارد الوراثيؤة، لصؤاج أجيؤال      واإلدارة واالستخدام املستدامان للموارد الطبيعية، مبا يف
 احلاضر واملستقبل.

 األهداف االسرتاتيجية

 املساهمة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية   -1
 بطريقة مستدامة زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك   -2
 احلّد من الفقر يف الريف   -3
 متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل وكفاءة   -4
 زيادة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات   -5

 اهلدف اإلضايف
 اجلودة التقنية، واملعرفة واخلدمات – 6

 املواضيع الشاملة
 املساواة بني اجلنسني

 احلوكمة
 التغذية 

 تغري املناخ

 الوظائف األساسية
تيسري ودعم عمل البلدان يف وضع وتنفيذ الصكوك املعيارية ووضع املواصفات مثل االتفاقؤات الدوليؤة ومؤدونات السؤلوك واملواصؤفات         -1

 التقنية وغري ذلك

 عليها يف اجملاالت ذات الصلة باختصاصات املنظمةجتميع البيانات واملعلومات وحتليلها ورصدها وحتسني فرص احلصول    -2 

 تيسري وتعزيز ودعم احلوار من أجل السياسات على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية   -3 

ج القائمؤة  إسداء املشورة ودعم تنمية القدرات على املستويات القطرية واإلقليمية لتنفيذ ورصد وتقييم السياسات واالسؤتثمارات والؤربام     -4 
 على األدلة

أنشطة املشورة والدعم اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة وتنشرها وحتّسن مؤن تطبيقهؤا يف جمؤاالت اختصؤاص        -5 
 املنظمة

التنميؤة واجملتمؤع    تيسري إقامة الشراكات، يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفيؤة، بؤني احلكومؤات وشؤركاء       -6 
  املدني والقطاع اخلاص

 األهداف الوظيفية

 اخلدمات اإلرشادية  

 تكنولوجيا املعلومات

 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه

 اإلدارة اليت تتسم بالكفاءة والفعالية

 


