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أفريقيا
أيّد املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا لعام  2014ثالث مبادرات إقليمية بوصفها آليات تنفيذ قائمة على النتائج لزيااد
-1
تركيز عمل املنظمة على إحداث أثر على املستوى القطري وتعبئاة املاواردو واملباادرات اإلقليمياة الايالث اي حتادّي
القضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام 2025؛ واإلدار املتكاملة للمشا د الطبيعية الزراعية يف أفريقياا؛ وبنااء القادر
على الصمود يف األراضي اجلافة يف أفريقيا .وترد اإلجنازات اإلقليمية الا ااا ميف يف حتقيال الناواتج املؤاساية للفااو
يف الوثيقة .ARC/16/5 Web Annex

املبادرات اإلقليمية
اا ميف الفاو من خالل حتدّي القضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام 2025و يف صياغة إعالن مااببو لعاام
-2
 2014بشأن التحوّل الزراعيو إىل جانب اارتاتيجية التنفياذ وخارةاة الطريقاة املصااحبت ،لاعو واعتماادذ بعاد لا
من جانب ابحتاد األفريقي .ونتيجةً هلذذ الشراكة مع ابحتاد األفريقي والشراكة اجلديد من أجال التنمياة يف أفريقياا
(نيباد)و مت تعميم املؤشرات الرئيسية للتغذية واألمان الغاذائي يف نتاائج المناامج الشاامل للتنمياة الزراعياة يف أفريقياا
ويف أةر الرصد والتقيايم لتعزياز إةاار املسااءلة املتبادلاة .وقاد اضاطلعيف الفااو بادور اوري يف إعاداد مباادر القضااء
على اجلوع اخلاصة باجلماعة ابقتصادية لدول غرب أفريقيا وتنفيذ او ولقد قاميف الفاو على وجع اخلصوص مبا يلي
(أ) وفّرت مساعد كبري لعمليات صياغة السياااات مباا يف لا العملياات القطرياة اخلاصاة بالمناامج الشاامل
للتنمية الزراعية يف أفريقيا من أجل وضع خطط إقليمية ووةنية لالاتيمار الزراعيو مبا يف ل ملعاجلة قضاايا
األمن الغذائي والتغذية .وشاركيف الفاو يف تصميم ما جمموعع  95مشروعاً لالاتيمار يف الزراعة واألمن الغاذائي
يف  40بلداً يف أفريقياو معظمها مموّل بصور رئيسية من البن الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
(ب) قدّميف دعمها لعمليات رفع مستوى الاوعي وتنمياة القادرات يف جماال التشاريعات اخلاصاة بااغل يف الغاذاء
وحوكمة اغياز مما أافر عن وضع أةر قانونية تعاجل بشكل أفضل اغل يف الغذاء والتحديات املرتبطة باألمن
الغذائي والتغذية.
(ج) قاميف بتنمية القدرات على إعداد السيااات واباتيمارات والمامج القائمة على األدلّة املتصلة باألمن الغاذائي
والتغذيةو وتنفيذ ا ورصد ا وتقييمهاو على غرار وضع برامج مراعية غركة تعزيز التغذية يف النيجر وإثيوبيا.
(د) حتقّقيف نتائج ملحوظة على مستوى ابرتقاء باغوكمة والشراكات املتعدد القطاعات يف جمالي األمان الغاذائي
والتغذية على الصعيد القطري من خالل حركاة تعزياز التغذياة والعملياات التابعاة للمناامج الشاامل للتنمياة
الزراعية يف أفريقياو مع تعزيز مشاركة قطاعات خمتلفة واجملتمع املدني.
( ا) اا ميف يف حتس ،إمكانيات اغصول على البياناات واملعلوماات مان خاالل توةياد نظام املعلوماات اخلاصاة
باألمن الغذائي والتغذية لتستفيد منها عمليات وضع السيااات .ومتّ إنشاء منصة لتبادل املعلومات مع الشراكة
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اجلديد من أجال التنمياة يف أفريقياا يف إقلايم اجلماعاة اإل ائياة للجناوب األفريقاي علاى أن ياتم تواايعها
يف أقاليم فرعية أخرى .كما نُشر التقرير اإلقليمي األوّل عن حالة انعدام األمن الغاذائي يف أفريقياا لعاام 2015
حيث مت الرتكيز على آفاق األمن الغذائي والتغذية يف القار .
وركّزت تدخّالت الفاوو عن ةريل املبادر اإلقليمية لإلدار املتكاملاة للمشاا د الطبيعياة الزراعياة يف أفريقيااو
-3
على التك ييف املستدام لإلنتاج والتحوّل الشامل لقطاع الزراعة مان أجال إشارال الشاباب باعتباار م أصاحاب املشااريع
الزراعية الريادية يف أفريقيا .وتضمنيف اإلجنازات الرئيسية ال تسا م يف التكييف املستدام لإلنتاج ما يلي
(أ) تعزيز القدرات بغرض الرتويج للبذور اجليد لدى أصاحاب اغياازات الصاغري يف بلادان أفريقياا اجلنوبياةو
واملساعد الفنية إلدار املوارد الوراثية النباتيةو وتيسري أنظمة الباذور املتساقة إقليميا ًا لتحسا ،اار الباذور
ب ،البلدان.
(ب) تعبئة املوارد لدعم عمليات وضع اارتاتيجيات وخطط وةنياة فضاالً عان ااارتاتيجية إقليمياة لتنفياذ مباادر
اجلدار األخضر العظيم للصحراء الكمى والساحل اخلاصة بابحتاد األفريقي.
(ج) تنمية القدرات التشغيلية القطرية من خالل دعام اباارتاتيجيات الوةنياة للماوارد الوراثياة النباتياة للزراعاة
يف إقليم اجلماعة اإل ائية للجنوب األفريقاي بهادت تكيياف اإلنتااج ايصاولي بشاكل مساتدام إىل جاناب
معاجلة آثار تغيّر املناخ على اإلنتاجية واإلنتاج.
(د) توفري املساعد الفنية إىل  13بلدًا يف غرب أفريقيا لتنمية القادرات وإعاداد خطاط عمال وةنياة لتنفياذ اتفاقياة
روتردام مبا يف ل تقاام مسؤولية إدار مبيدات اآلفات.
( ا) تعزيز قدرات املؤاسات البحيية واإلدارية املعنية مبصايد األمسال على تقييم األرصد السمكية (يف  12بلداً)و
وعلى مجع البيانات عن مصايد األمسال وحتليلها ونشار ا (البلادان التابعاة للجناة اإلقليمياة ملصاايد أمساال
خليج غينيا)و وعلى ااتخدام تربية األحياء املائية باعتبار ا مان األعماال التجارياة املندرجاة يف نهاج النظاام
اإليكولوجي ( 16بلداً).
ويف ما خيصّ التحويل الشامل لقطاع الزراعةو ااندت الفاو جهود البلدان يف جماال تطاوير األعماال التجارياة
-4
الزراعية واألاواقو واغد من الفاقد واملهدر من األغذياةو والرتوياج للتجاار والتمويال ابااتيماري املبتكارو وحتسا،
القدرات املتعلّقة بسالمة األغذية على خمتلف املستويات .وقاميف املنظّمة جبملة أمور منها
(أ) دعام البلادان يف أفريقياا اجلنوبيااة عان ةريال حساااب األماناة للتضاامن ماع أفريقيااا بهادت تعزياز قاادراتها
على مكافحة التهديدات املاثلة أمام االمة األغذية وحتس ،إدار األمراض واآلفات اغيوانية والنباتية العابر
للحدودو بغرض زياد التجار ضمن األقاليم وبينها.
(ب) التعاون مع مجاعة شرق أفريقيا لوضع إةار اارتاتيجي لالاتيمار يف األعماال التجارياة الزراعياة والصاناعات
الزراعيةو مما أفضى إىل إقرار برنامج تنمية الصناعات الزراعية والشركات الزراعية يف بلدان شرق أفريقيا؛
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(ج) املسا مة يف حتس ،القدرات على تقييم الفاقاد مان األغذياة مان خاالل تاوفري التادريب ملئاات مان املاوظف،
اغكومي ،وغري م من أصحاب املصلحة يف  15بلدًا أفريقياً بااتخدام منهجية الفاو لتقييم الفاقد من األغذية.
(د) دعام جهاود إعاداد خطاة تنفياذ ااارتاتيجية اجمللاا األفريقاي للصاحة النباتياة التاابع لالحتااد األفريقاي
ال جرى إقرار ا يف يونيو/حزيران  2015و من أجال إقاماة نظاام مات ،للصاحة النباتياة يف أفريقياا بهادت
تيسري التجار اغيوية واآلمنة.
ودعميف الفاوو من خالل املبادر اإلقليمية لبنااء القادر علاى الصامود يف األراضاي اجلافاة يف أفريقيااو تنفياذ
-5
العمليات خاصة بالسيااات اإلقليمية الرئيسية املتصلة بالقدر علاى الصامودو ميال التحاالف العااملي للمباادر املتعلقاة
بالقدر على الصمود يف الساحل وغرب أفريقياو ومبادر اهليئة اغكومية الدولية املعنية بالتنمياة املتعلقاة ببنااء القادر
على مواجهة كوارث اجلفات وحتقيل ابااتدامة يف القارن األفريقايو إىل جاناب وضاع ااارتاتيجية وةنياة للتخفياف
من آثار اجلفات يف زمبابويو ودعم عمليات التخطيط لالاتجابة لظا ر النينيو وتنفياذ ا ب اايما يف إثيوبياا ويف القارن
األفريقيو واإلقليم الفرعي ألفريقيا اجلنوبية .وعلى وجع اخلصوص
(أ) ارّعيف الفااو وتاري تنفياذ التصانيف املتكامال ملراحال األمان الغاذائي واألدوات التحليلياة يف اإلةاار املنسّال
ال توفّر لصانعي القرارات أدلّة عان حادّ انعادام األمان الغاذائي وحجماع .وأجارى أكيار مان ثالثا ،بلاداً
يف أفريقياو خالل عام 2015و التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي أو حتليالت ضمن اإلةار املنسّل بادعم
من املنظمة .وااتمر العمل على تعزيز القدرات الوةنية على قياس القادر علاى الصامود ةاوال العاام2014 ،
و 2015يف بلدان أفريقيا الغربية والشرقية.
(ب) منذ عام  2014متّ تنفيذو نهج "صناديل القدر على الصمود"و باباتناد إىل نهاج مادارس املازارع ،اغقلياة
ومجعيات ابدخار واإلقراض القرويةو و و نهاج مبتكار ومارا لع للمخااةر والفارص ومتاا اس للنسااء وجمموعاات
املزارع ،يف عدد من بلدان أفريقيا الشرقية والغربية .ويسهّل ذا الانهج تنمياة القادرات يف جماابت التغذياة
واغماية ابجتماعية واباتيمار وااخا القرارات.
(ج) ااعد المنامج الفرعي املشرتل ب ،الفاو والوكالة الدولية للطاقة الذرياة الراماي إىل مكافحاة آفاات اغشارات
البلادان علااى مكافحاة أو ااتئصااال آفاات اغشاارات الرئيسااية الا تصاايب اياصايل والياارو اغيوانيااة
على نطاق منطقة بأكملهاو من خالل تطوير تقنياة تعقايم اغشارات بطارق أخارى ودجمهاا .وتتميال إحادى
النتائج الرئيسية يف أفريقيا يف جناس محاالت ااتئصاال باباة  Glossina palpalis gambiensisمان منطقاة
نيايا ( )Niayesيف السنغال.
(د) ومت تقديم قدرات إضافية للبلدان ال تعيش حابت ةوارئ من املستوى 3و أي جناوب الساودان ومجهورياة
أفريقيا الواطىو إىل جانب البلدان املتأثّر بفاريوس إيباوب يف غارب أفريقيااو مان أجال ابااتجابة بفعالياة
غابت الطوارئ .وباإلضافة إىل ل مت النهوض بالدعم الرامي إىل حتس ،اجلهوزياة وابااتجابة للتاأثريات
الشديد النامجة عن ظا ر النينيو (اجلفات والفيضانات وغري ا) يف أفريقيا الشرقية واجلنوبية.

4

C 2017/8 Programme Implementation Report 2014-15 – Web Annex 4

وتواصل الفاو الرتكيز بشكل خاص على الشباب واملساوا ب ،اجلنس ،يف أفريقيا عن ةريل خطة عمل لتعزياز
-6
فرص العمل الالئل ورياد األعمال بالنسبة إىل الشباب يف جمالي الزراعة واألعماال التجارياة الزراعياة .واااندت الفااو
مثانية بلدان لصياغة وتنفيذ السيااات وابارتاتيجيات والمامج ال من شأنها ااتحداث فرص عمال بئال يف املنااةل
الريفيةو ب ايما تل ال تعود بفائد على النساء والرجال الشباب يف األريات.
واا ميف الفاو يف بناء القدرات املتصلة بالفرص املتاحة أمام النسااء والشاباب لتحقيال النماو الزراعاي الشاامل
-7
ورفع حتدّي القضاء على اجلوع .ومتّ تدريب حوالي  200مسؤول حكومي وموظف يف الفاو على مواضيع تتضامن إدمااج
النساء والشباب من الناحية املالية يف األعمال التجارية الزراعية ونظم تعزيز القدر علاى الصامود بشاكل مارا لع للمسااوا
ب ،اجلنس .،كما أجرت املنظمة عمليات تقييم للمساوا ب ،اجلنس ،على الصعيد القطري يف  12بلداً من اإلقليم.

الدروس املستخلصة
وخالل الفرت 2015-2014و ااعد الوضوس يف األولويات اإلقليمية وتقاربها مع أولويات املؤاساات اإلقليمياة
-8
األفريقية الكمى على تركيز عمل الفاو من خالل املبادرات اإلقليميةو واهّل حتقيل النتائج املرتبطة بالتزاماات مااببو.
ومت تسليط الضوء أيض ًا على أ مية التآزر املنهجي ماع العملياات العاملياة واإلقليمياة (ميال أ ادات التنمياة املساتدامةو
وبرنامج تأثري األمن الغذائي والتغذوي واملرونة واباتدامة والتحوّلو واملاؤمتر الادولي اليااني املعال بالتغذياةو وحركاة
تعزيز التغذية ومبادر اجلهود املتجدد ملكافحة اجلوع لدى األةفال) بهدت حتقيل نتائج مستدامة ويف الوقيف املناااب.
وتتسم تعبئة املوارد بأ مية حامسة إىل جانب حتقيل فائد جيد من خالل التعاون ب ،بلدان اجلنوب.

 -9وبناءً على اخلمات والدروس املستخلصة خالل الفرت 2015 – 2014و مت ديد املباادر اإلقليمياة لاإلدار
املتكاملة للمشاا د الطبيعياة الزراعياة يف أفريقياا للفارت  2017 – 2016مان أجال حتسا ،تركيز اا وتعزياز ةابعهاا
المناجمي .واوت تركّز املبادر على التكييف املستدام لإلنتاج وتطوير االال القيمة.
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حمط الرتكيز...
قادت الدور السابعة والعشارون ملاؤمتر منظماة األغذياة والزراعاة اإلقليماي ألفريقيااو الا عقادت يف أبريل/نيساان
يف برازافياالو الكونغاااوو جهااود إنشااااء حسااااب األمانااة للتضاااامن ماااع أفريقيااا مااان أجااال حتقياال األمااان الغاااذائي
(حساب األمانة)و ولقد أُةلل حساب األمانة رمسياً خالل الدور اليامنة واليالث ،ملؤمتر الفاو يف يونيو/حزيران .2013
2012

وإنع يشكّل حساب أمانة مبتكر بقياد أفريقيا لدعم مبادرات التنمية األفريقية من أجل أفريقيا .ويكمن اهلدت الرئيساي مان
حساااب األمانااة يف تعزيااز األماان الغااذائي عاام القااار عاان ةرياال مساااعد البلاادان ومنظماتهااا اإلقليميااة علااى القضاااء
على اجلوع واوء التغذيةو وااتئصال الفقر يف املناةل الريفيةو وإدار املوارد الطبيعية بطريقة مستدامة.
وقد وصليف املسا ماتو منذ عام 2013و إىل  40مليون دوبر أمريكيو وكانيف غينيا اباتوائية وأنغوب مان كباار املساا م،
املاااالي .،وقاااد خصااااص حسااااب األمانااااةو مااان خاااالل يكاااال إدارتاااعو مبلااا  34.5ملياااون دوبر أمريكااااي
إىل  15برناجماً إقليميااً ومشاروعاً وةنيااً ياتم تنفياذ ا يف  36بلادًا لتعزياز اجلهاود الرامياة إىل القضااء علاى اجلاوع واغاد
من اوء التغذية والفقر.
وتتميال إحاادى النتااائج الا مت حتقيقهااا بفضاال متوياال حسااب األمانااة يف حتساا ،اإلنتاجياة الزراعيااة واألماان الغااذائي
لدى  160 000أار ضعيفة يف النيجر من خالل توزيع املدخالت ات النوعية اجليّد و يف حا ،مت تعزياز تغذياة األةفاال
عم اباتيمار يف إعاد رمسلة اليرو اغيوانية بالنسبة إىل النسااءو وتطاوير البنياة التحتياة للاري علاى نطااق صاغري .ومان
ايتمااال أن يساااتفيد أكيااار مااان  700 000مااازارع وراع مااان ااااتة جممعاااات للمخاااازن اخلاصاااة بااااملزارع،و
أو مااا يساامى "بياايف الفااالس"و مت إنشاااا ا ك ُماادخالت متكاملااة ومراكااز للخاادمات الزراعيااة لتعزيااز قاادر اجملتمعااات
على الصمود يف وجع اجلفات أو األزمات األخرى.
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آسيا واحمليط اهلادئ
 -10قدّم املؤمتر اإلقليمي آلايا واييط اهلادئ يف عام  2014دعمع ألربع مبادرات إقليمية اعياً إىل زياد تركيز
عمل املنظمة إلحداث أثر على املستوى القطري وتعبئة املواردو واملبادرات اإلقليمية ي ( )1حتدي القضاء
على اجلوع؛ ( )2املرحلة اليانية من مبادر األرز اإلقليمية؛ ( )3مبادر النمو األزرق؛ و( )4املبادر اخلاصة بتطوير
االال القيمة لألمن الغذائي والتغذية يف البلدان اجلزرية من اييط اهلادئ .كما لفيف املؤمتر اإلقليمي ابنتباذ إىل
ضرور العمل على تطوير قطاع جوز اهلندو وإعاد تأ يل املراعي والغاباتو ومكافحة األمراض اغيوانية العابر
للحدود والوقاية منهاو وإةالق محلة  Save Foodلتوفري األغذية .ويرد تلخيص عن أبرز اإلجنازات والدروس املستفاد
1
يف ما يلي .ويمز املرفل  3من الوثيقة  APRC/16/7 Webمسا مة النتائج اإلقليمية على مستوى النتائج واملخرجات.

املبادرات اإلقليمية
 -11حتدي القضاء على اجلوع يف آايا واييط اهلادئ يشدد ذا التحدي على ثالثة جمابت عمل دد
وتكميلية مت تعريفها على أااس أ ميتها اغامسة بالنسبة إىل القضاء على اجلوع واوء التغذيةو فضالً عن امليز النسبيّة
للمنظمة وخماتها يف اإلقليم .واجملابت اليالثة ي ( )1صياغة السيااات وخطط اباتيمار الوةنية املتعلّقة باألمن
الغذائي والتغذية وتنفيذ ا عم ااتخالص الدروس من النمو ج الناجح للمنامج الوةل لتعزيز القدرات يف جمال
السيااات الغذائية يف بنغالديش؛ ( )2حتس ،القدر على قياس نقص التغذية واحتسابع؛ و( )3حتس ،تغذية األةفال
واغد من التقزّم .ووفّرت الفاو خالل الفرت 2015-2014و دعمها لصياغة خطط عمل وةنية لتحقيل األمن الغذائي
والتغذوي /حتقيل دت القضاء على اجلوعو مبا يف ل مساعد بعض البلدان ال يتم الرتكيز عليها على إنشاء جلان
توجيهية وةنية وجلان فنية .كما بنيف الفاو القدرات اإلحصائية دعماً لسيااات مستند إىل معلومات أدق يف مخسة
بلدان وتعميم التغذية يف مدارس املزارع ،اغقلية عن ةريل تعزيز اغدائل املنزلية واملدراية.
 -12ويف أعقاب إةالق حتدي القضاء على اجلوع يف آايا واييط اهلادئ يف أبريل/نيسان  2013ووضع "اإلةار
اإلقلي مي التوجيهي لرفع حتدي القضاء على اجلوع يف آايا واييط اهلادئ" يف ديسمم/كانون األول 2013و باشر
عدد من البلدان يف آايا واييط اهلادئ (أي ميا ار ونيبال وفيييف نام وتيمور ليش ) يف إةالق حتديات وةنية
للقضاء على اجلوعو وقطعوا التزام ًا رمسي ًا بااتئصال اجلوع املزمن واوء التغذية حبلول عام .2025
 -13مبادر األرز اإلقليمية متاشياً مع التوجيهات الصادر عن ابارتاتيجية اإلقليمية لألرزو تركّز مبادر األرز
اإلقليمية للفاو على وضع خطط عمل اارتاتيجية وةنية لألرزو وبرامج تستند إىل مبادر اغفظ والتواّع يف مدارس
املزارع ،اغقليةو وعرض نهج متكامل يشمل إدار تربية األحياء املائية والغابات وإنتاج األرز عم و ج تربية
األمسال يف حقول األرزو و و ج األشجار الواقعة خارج الغابات .ومت تعزيز درااات اغالة التجريبية امليدانيةو
1

http://www.fao.org/3/a-mp878e.pdf
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إىل جانب تقييم فعالية خمتلف املماراات اإلدارية وعمليات دمج اغيوانات املائية ونظم اإلنتاج القائمة على األرزو
فضالً عن املنافع البيئية وابجتماعية-ابقتصادية النامجة عن األشجار الواقعة خارج الغاباتو ضمن مناةل إنتاج األرز.
ومت تقييم أثر تغري املناخ على اصيل األرز والذر واملوارد اهليدرولوجيةو وأُدرج و ج تغيّر املناخ اخلاص باقتصاد
األرز الذي وضعتع املبادر يف "التوقعات الزراعية املشرتكة ب ،منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ابقتصادي ومنظمة
األغذية والزراعة للفرت  ."2023-2014وأخرياً أُجنز مسح حول املماراات اغالية السائد يف النظم اخلاصة حبصاد
األرز ومبرحلة ما بعد اغصاد ملواصلة تطوير و ج لسلسلة القيمة من شأنع إشرال صغار املزارع ،بشكل أكم.
 -14كما قدّميف الفاو دعمها للبلدان من أجل تعزيز أةر اغوكمة الوةنية بهدت اعتماد مماراات مستدامة يف قطاع
الزراعة عن ةريل اجتماع ااتشاري إقليمي للخماء بشأن األرز اهلج ،يف آاياو ومت أثناء ابجتماع تقاام املعارت
وحتليل القيود واإلمكانات ال ينطوي عليها األرز اهلج ،من حيث مسا متع يف حتقيل األمن الغذائي .وااعد ل
على تقييم قطاع األرز يف مجهورية بو الدقمقراةية الشعبية وميا ار والفلب ،مما اا م بالتالي يف وضع اارتاتيجيات
وخطط عمل وةنية لألرز.
-15

املبادر اإلقليمية بشأن التكييف املستدام لرتبية األحياء املائية من أجل حتقيل النمو األزرق يف آايا واييط

اهلادئ تشكّل مبادر النمو األزرق اإلقليمية ااتجابةً مباشر للطلب الذي قدّمتع اللجنة الفرعية املختصة برتبية
األحياء املائية التابعة للجنة مصايد األمسال يف الفاو بأن تُعقد مشاور فنية إقليمية بشأن تنمية تربية األحياء املائية
وتكييفها .ووفّرت الفاو يف الفرت 2015-2014و دعمها على املستوى القطري إىل اتة بلدان يف اإلقليم من أجل تعزيز
النمو املستدام لرتبية األحياء املائية ومصايد األمسال املسؤولة عم إاداء املشور يف جمال السياااتو وإدخال
تكنولوجيات جديد ومماراات مبتكر يف جمالي إنتاج تربية األحياء املائية وإدارتها .وأدّت ذذ التدابري إىل حتس،
وصول صغار مربي األحياء املائية إىل مدخالت اإلنتاج ات النوعية اجليد واألاواق والتكنولوجياو وحتس ،كفاء
اإلنتاج واملنافع البيئية وابجتماعية  -ابقتصاديةو باإلضافة إىل تعزيز جهوزية مربي وصيادي األحياء املائية وبناء
قدرتهم على الصمود يف وجع الكوارث .وعلى الصعيد اإلقليميو تركز املبادر على وضع اارتاتيجية وخطة عمل
إقليميت ،لتكييف تربية األحياء املائية بشكل مستدامو وحتديد  12مماراةً ناجحةً وتوثيقها إىل جانب وضع جمموعة
من األدوات إلدار تربية األحياء املائية وتنظيمها.

 -16املبادر اخلاصة بسالال القيمة لألمن الغذائي والتغذية يف جزر اييط اهلادئ ترمي ذذ املبادر اإلقليمية
إىل تطوير نظم زراعية غذائية تتسم بالكفاء والشمولية يف منطقة اييط اهلادئ من خالل دعم النظم املستدامة لزراعة
الكفات وروابطها بسالال القيمة الشاملة مبا فيها األاواق ايلية وعمليات الشراء العامة والسياحة والفرص التجارية
املتخصصة .وركّزت املبادر خالل الفرت  2015-2014على ثالثة بلدان .وقد واصليف جزر كول إحراز جناس با ر على
صعيد مشاريع برنامج التعاون التقلو يف ح ،أدّت املوارد من خارج امليزانية ال قدّمتها ولندا إىل حتس ،مجع
البيانات وحتليل هاو والرتكيز بشكل أوضح على خدمة األاواق ايلية والسياحيةو وحتس ،قدر القطاع العام
على دعم صغار املزارع ،التجاري،و وزياد مشاركة أجهز القطاع اخلاص يف التنمية الزراعية .ولقد أُحرز تقدّم جيّد
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يف فيجي وااموا .وإن إحدى السمات املميز يف ااموا ي مواءمة أنشطة املنظمة مع مشروع للبن الدولي بشأن القدر
التنافسية الزراعيةو مما أدى إىل زياد بروز منتجات الفاو وفائدتهاو على غرار حتليل الفاقد من األغذية يف االال
األغذية الطازجة.

جماالت عمل أخرى ذات أولوية
 -17تطوير قطاع جوز اهلند عقدت الفاوو بالتعاون مع مجاعة جوز اهلند ملنطقة آايا واييط اهلادئو مشاور
خماء رفيعة املستوى بشأن تطوير قطاع جوز اهلند يف آايا واييط اهلادئ مما مجع ب 13 ،بلداً من البلدان
ال تقوم بزراعة جوز اهلند يف اإلقليم مبشاركة تسعة وزراء .ومتيّل اإلجناز الرئيسي يف وضع اارتاتيجية إقليمية
لتطوير قطاع جوز اهلند يف آايا واييط اهلادئ مما أدى إىل توجيع المامج اغكومية املوجود يف اإلقليم .وااعدت
الفاوو بطلب من تيمور ليش و اغكومة على إعداد وثيقة شاملة عن "حالة قطاع جوز اهلند وإمكاناتع يف تيمور
ليش " .كما ااعدت املنظمة وزار الزراعة يف تايلند على تنظيم مؤمتر دولي بشأن زييف جوز اهلند شارل فيع  18بلداً
وأافر عن تقديم توصيات ملمواة لتوايع نطاق إنتاج زييف جوز اهلند على حنو مستدام.
 -18إعاد تأ يل املراعي والغابات شاركيف املنظمة يف تنظيم مشاورات إقليمية عن إدار املراعي بشكل مستدام
أافرت عن توصية بإنشاء شبكة لإلدار املستدامة للمراعي يف آايا واييط اهلادئ ومنصة على اإلنرتنيف حتتوي
على معلومات علمية دثة لتسهيل عملية تطوير الواائل والطرق املناابة لتقاام خدمات النظام اإليكولوجي وحتس،
رصدذ ب ايما بالنسبة إىل احتجاز الكربون .وااتمرّت الفاو بشكل قوي يف تعزيز عمليات إعاد تأ يل الغابات يف اإلقليم
عم اآللية اخلاصة بإعاد الغابات إىل يئتها األصلية ال مت تشغيلها يف كل من كمبوديا والفلب.،
 -19املبادر اخلاصة مبكافحة األمراض اغيوانية العابر للحدود والوقاية منها يسّرت الفاوو متاشياً مع اإلةار
العاملي ملكافحة األمراض اغيوانية العابر للحدودو عملية وضع آليات تنسيقية إقليمية رمسية لعدد من املنظمات
ابقتصادية اإلقليمية مبا فيها رابطة أمم جنوب شرق آاياو ورابطة التعاون اإلقليمي يف جنوب آاياو وأمانة مجاعة
اييط اهلادئ .وأيّدت ذذ اآلليات بناء القدرات وإقامة الشبكات يف جمابت فنية رئيسية (ميل األوبئة) للوقاية
من األمراض اغيوانية ومكافحتها .وقدّميف الفاوو يف ضوء النمو ابقتصادي اإلقليمي وتزايد الطلب على األغذية
اغيوانية املصدرو دعمها إىل البلدان لتحسّن األخري اياااتها وقدراتها على تقييم املخاةر ايتملة ال قد تنشأ
عن حركة املواشيو و ل من خالل مركز الطوارئ لعمليات األمراض اغيوانية العابر للحدودو مما يسهّل بالتالي
التجار الدولية اآلمنة.
 -20محلة توفري األغذية أيّدت الفاو وضع برامج مستند إىل األدلة للحد من الفاقد واملهدر من األغذية
على املستوي ،الوةل واإلقليمي من خالل املساعد على إعداد تقارير درااية عن أاباب الفاقد واملهدر من األغذية
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ونطاقهما يف البلدان اآلايوية .وحفّزت ذذ اغملة إقامة الشراكات ب ،القطاع ،العام واخلاص لوضع شبكات وبرامج
ومشاريع وتوصيات متعلقة بالسيااات من أجل اغد من خسائر ما بعد اغصاد.
 -21نظم الرتاث الزراعي ات األ مية العاملية عززت الفاو عمليات تطبيل نظم الرتاث الزراعي ات األ مية
العاملية على املستوى اإلقليمي من خالل دعم البلدان يف جمال حتديد مواقع جديد هلذذ النظم بشكل تدريجيو فضالً
عن تنفيذ مشروع اختباري ملبادئ الصون الديناميكي .وااعدت ذذ اجلهود على صون ما يأويع اإلقليم من تنوع
بيولوجي زراعي وخدمات إيكولوجية وتراث ثقايف يتسم بأ مية كبري على املستوي ،العاملي وايلي.

الدروس املستخلصة
 -22أظهر تنفيذ املبادرات اإلقليمية يف الفرت  2015-2014مسا ماتها القيّمة يف حتس ،ط تركيز برامج الفاو
يف اإلقليم والبلدانو مبوازا ترل امش من املرونة لالاتجابة لألولويات القطرية وابحتياجات الناشئة .ولقد ركّزت
التجارب املرتبطة باملبادرات اإلقليمية إىل حد كبري على الدور األاااي الذي تضطلع بع األبعاد املؤاسية واملتعلّقة
بالسيااات واغوكمة من أجل تنفيذ المامج على حنو ناجحو فضالً عن اغاجة إىل حتس ،البيانات واإلحصاءات.
كما الّطيف ذذ التجارب الضوء على أ مية معاجلة القضايا الشاملة  -ميل املساوا ب ،اجلنس ،وتغري املناخ والتغذية
والقدر على الصمود  -كجزء ب يتجزأ من ذذ املبادرات .واعياً إىل متابعة اخلم املكتسبة حتى اآلنو اوت تقوم
الفاو مبا يلي
(أ) حتس ،ملكية البلدان للمبادرات اإلقليمية عم تطبيل نهجل أكير ااتناداً إىل الطلبو والرتكيز بشكل أكم
على األولويات اإلقليمية وإشرال املزيد من أصحاب املصلحة والشركاء؛
(ب) مواصلة العمل مع البلدان لزياد تركيز أةر المجمة القطرية على ابحتياجات القطرية لتقدم ذذ األةر
التوجيع ابارتاتيجي للتعاون ب ،الفاو والبلدان؛
(ج) تيسري التعاون اإلقليمي والينائي ب ،البلدان يف جمال التعاون ب ،بلدان اجلنوب من خالل املساعد
على حتديد اجملابت ال فيها احتياجات وخمات يف اياق اجلوانب الماجمية الرئيسية كأااس لتوايع
نطاق التعاون ب ،البلدان اإلقليم؛
(د) مواصلة تعزيز برامج الشراكات لعكا الرتاجع اغاصل على مستوى تعبئة املوارد بغية تلبية احتياجات
البلدان يف اإلقليم؛
( ا) تعزيز الرتكيز على التغذية باعتبار ا من األاباب اجلذرية للجوع واوء التغذيةو مبا يف ل من خالل
تشجيع الشراكات اإلقليمية والتعاون مع اجلهات الفاعلة اغكومية وغري اغكومية لتنفيذ إعالن روما
عن التغذية وإةار العمل املصاحب لع اللذين أقر ما املؤمتر الدولي الياني املعل بالتغذية؛
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(و) املساعد على نقل املعارت وتطوير القدرات على إدار املوارد الطبيعية بصور مستدامةو والقدر على الصمود
والتكيّف بهدت تنفيذ أ دات التنمية املستدامة ومواجهة تغري املناخ يف اإلقليم.
حمطّ الرتكيز...

مركاااز الطاااوارئ لعملياااات األماااراض اغيوانياااة العاااابر للحااادود يف إقلااايم آاااايا وايااايط اهلاااادئ التاااابع ملنظماااة
األغذية والزراعة
يشكّل العمل املتعلّل بالصحة اغيوانية واألمراض العابر للحادود يف إةاار اهلادت اباارتاتيجي  5مان أ ام بارامج الفااو
يف إقليم آايا واييط اهلادئو ب بل أنع تصدّر جدول أعمال اإلقليم منذ تفشي إنفلونزا الطيور الشديد اإلمراض ألول م ّر
يف عام  .2004وبفضل العمل املكيّف واملستمر خالل السنوات ابثان عشار األخاري و لعبايف الفااو دورًا حامسا ًا يف دعام
البلدان ملكافحة ذذ اإلنفلونزا .وتطوّر برنامج مكافحة إنفلونزا الطيور منذ ل الوقيف ليشامل برناامج التهديادات الوبائياة
الناشئةو موفّرًا الدعم ملكافحة األمراض اغيوانية ات األثر الشديد.
وأصبحيف الفاوو من خالل عملها مع البلدان واألجهز اإلقليمية الفرعيةو على غرار رابطة أمم جنوب شارق آاايا ورابطاة
التعاااون اإلقليمااي يف جنااوب آاااياو جهااةً فاعلااة أاااااية يف ااذذ اجملااابت .وتقاادّم الفاااو دعمهااا إىل حااد كاابري
عن ةريل شبكتها من مراكز الطوارئ لعملياات األماراض اغيوانياة العاابر للحادود .وتادفّقيف خاالل السانت ،املاضايت،
()2015-2014و مسااا مات ةوعيااة لتموياال ااذا العماال بقيمااة  15مليااون دوبر أمريكااي قاادّمها الشااركاء يف املااوارد
وب ايما الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وابحتاد األوروبي اللذان الّما اريع ًا بقدرات الفاو الفريد يف ذا اجملال.
ومن البلدان ال حتظى بدعم مباشر من الفاو ملواجهة التهديدات الناشئة للصحة اغيوانية بروني وكمبودياا وإندونيسايا
ومجهورية بو الدقمقراةية الشاعبية وميا اار وماليزياا والفلاب ،واانغافور وتايلناد مان رابطاة أمام جناوب شارق آاايا؛
وأفغانستان وبنغالديش وبوتان واهلند وامللديف ونيبال وباكستان واري بنكا من رابطة التعاون اإلقليمي يف جناوب آاايا؛
فضالً عن الص.،
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أوروبا وآسيا الوسطى
 -23ااتجابيف منظمة األغذية والزراعة للتحديات ال حدد ا املؤمتر اإلقليمي املنعقد عام
على اجملابت اخلمسة التالية ات األولوية وعلى إاهامها يف حتقيل األ دات ابارتاتيجية

2014

2

برتكيز عملها

(أ) تعزيز األمن الغذائي والتغذية على حنو مستدام (مبا يسا م يف حتقيل اهلدت ابارتاتيجي )1؛
(ب) إاداء املشور يف جمال السيااات إىل اغكومات دعماً لتكييف اإلنتاج الزراعي على حنو مستدام لصاحل
أصحاب اغيازات الصغري (مبا يسا م يف حتقيل األ دات ابارتاتيجية  2و 3و)4؛
(ج) إدار املوارد الطبيعيةو مبا يف ل التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثارذ (مبا يسا م يف حتقيل األ دات
ابارتاتيجية  2و 3و)5؛
(د) مكافحة األمراض اغيوانية واآلفات النباتية واملخاةر ال
األ دات ابارتاتيجية  2و 4و)5؛

تهدد االمة األغذية (مبا يسا م يف حتقيل

( ا) توفري الدعم السيااي واملؤاسي بغية دخول الدول األعضاء يف منظمات التجار اإلقليمية والعامليةو ووضع
معايريو وحتقيل التعاون ابقتصادي (مبا يسا م يف حتقيل اهلدت ابارتاتيجي .)4
 -24وارتكز دعم منظمة األغذية والزراعة هلذذ األولويات على مبادرت ،إقليميت ،وعلى جمابت عمل أخرىو
على النحو الذي أقرذ املؤمتر اإلقليمي يف عام  .2014ويف ما يلي ية عن النتائج املتحققة والدروس املستخلصة.
وترد اإلجنازات اإلقليمية ال اا ميف يف حتقيل النواتج على مستوى املنظمة يف الوثيقة .ERC/16/6 Web Annex

املبادرات اإلقليمية
 -25تهدت املبادر اإلقليمية لتمك ،أصحاب اغيازات الصغري واملزارع األارية يف أوروبا وآايا الواطى (املبادر
اإلقليمية )1و املرتبطة باألولويت ،اإلقليميت 2 ،و3و إىل متك ،أصحاب اغيازات الصغري من أجل تعزيز ابل
3
معيشتهمو وبالتالي اغدّ من الفقر يف املناةل الريفيةو مع تركيز خاص على الشمولية .و ي تسا م يف اإلنتاج الزراعي
املستدام (اهلدت ابارتاتيجي )2و واغد من الفقر يف املناةل الريفية (اهلدت ابارتاتيجي  )3واالال األغذية
الزراعية الشاملة (اهلدت ابارتاتيجي .)4
 -26ومشل ور تركيز العمل يف ما يتعلل بإدار املوارد الطبيعية نشر واعتماد مماراات مبتكر متعلقة بنواتج
اهلدت ابارتاتيجي )1-1-2( 1-1-2و ونهج متكاملة ومتعدد القطاعات إلدار النظم اإليكولوجية ()2-1-2و فض ًال
 2الوثيقة
 3تشمل الزارعة إنتاج اياصيل واليرو اغيوانية والغابات وتربية األحياء املائية ومصايد األمسال.
ERC/14/REP/ Rev 1
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عن تعزيز أةر اغوكمة ال من شأنها تشجيع اإلدار املستدامة للموارد الطبيعية ( .)2-2-2واكتسيف املسا مات
اإلقليمية الرامية إىل حتقيل الغايات العاملية أ مية خاصة يف ما يتعلل باملماراات املبتكر وإدار النظم اإليكولوجية
خالل فرت السنت.،
 -27ويف ما يتعلل باملناةل الريفيةو تهدت املبادر اإلقليمية  1إىل تعزيز املنظمات الريفية ( )1-1-3وحتس ،فرص
اغصول على املوارد الطبيعية ( )2-1-3وإاداء املشور يف جمال السيااات بشأن مراعا القضايا اجلنسانية يف جمال
التنمية الريفية ( .)5-1-3وقد مت تعزيز املنظمات الريفية من خالل برامج بناء القدرات وإاداء املشور بشأن
السيااات .وكانيف املسا مة اإلقليمية يف حتقيل الغايات العاملية األعلى من نوعها يف ما يتعلل باارتاتيجيات التنمية
الريفية (.)5-1-3
 -28ومت الرتويج لتحس ،اغصول على املوارد الطبيعية من خالل دعم برامج ميع األراضي وابع حلقات عمل
وةنية للتوعية على اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن اغوكمة املسؤولة غياز األراضي ومصايد األمسال والغابات
يف اياق األمن الغذائي الوةلو وعلى املستوى اإلقليمي يف إةار مؤمترات شبكة "بندنيف" التابعة ملنظمة األغذية
والزراعة (و ي شبكة دولية تُعنى حبياز األراضي). 4
 -29ومت الرتويج لسالال األغذية الزراعية الشاملة والفعالة من خالل برامج وبيانات ومواد إعالمية متعلقة ببناء
القدرات ( 1-2-4و .)3-2-4وقدّميف حلقات العمل الدولية إرشادات وميليف فرصة ااحنة لتبادل التجارب يف جمال
ابارتاتيجيات الزراعية والصناعية ب ،بلدان اإلقليم.
 -30وتهدت املبادر اإلقليمية لتجار األغذية الزراعية والتكامل اإلقليمي يف أوروبا وآايا الواطى (املبادر
اإلقليمية )2و املرتبطة باألولوية اإلقليمية  5و إىل زياد القدرات اإلقليمية والوةنية بغية التعامل بفعالية مع التحديات
ال يفرضها قدر أكم من التكامل التجاري .ويتمّ ل من خالل بلور أدلّة أفضل بشأن اآلثار املرتتبة على التجار و
وعن ةريل حتس ،قدر البلدان على ااتخدام ذذ األدلّةو وتيسري املنتديات واغوارات ايايد بشأن ابتفاقات
التجاريةو ودعم تصميم ايااات مالئمة على املستوى القطري وتنفيذ ا.
 -31ومن خالل املبادر اإلقليمية  2و ركزت الفاو على فعالية ومشولية نظم األغذية الزراعية (اهلدت
ابارتاتيجي  .)4ومت الرتكيز على بناء القدرات يف اتفاقيات التجار الدولية ()2-1-4و وب ايما اتفاقية منظمة التجار
العاملية بشأن الزراعة بالنظر إىل انضمام العديد من بلدان اإلقليم مؤخراً إىل منظمة التجار العاملية .وباإلضافة إىل ل و
عززت الفاو األةر التنظيمية الوةنية والقدرات العامة املتعلقة بسالمة األغذية ( )4-1-4من خالل دعم التطبيل العملي
لتحليل املخاةر يف األةر الوةنية ملراقبة األغذية ويف أةر اغوكمةو ومشاركة البلدان يف جهود وضع مواصفات دولية
للداتور الغذائي مبزيد من الفعالية .وباإلضافة على ل و عززت الفاو تطبيل نهج خاصة بإدار االمة األغذية موصى
4

http://www.fao.org/europe/resources/land-tenure-workshops/en/
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بها دولياً .ويُعزى ارتفاع عدد املسا مات يف الغايات العامليةو وب ايما يف اهلدت 4-1-4و إىل توفري املعلومات من
خالل حلقات العمل وعمليات التقييم والتدريبو وأيضا عم تقديم مزيد من الدعم املعمل جملموعة فرعية
من ذذ البلدان.

جماالت العمل األخرى ذات األولوية
 -32تعزيز األمن الغذائي والتغذية (املرتبط باألولوية اإلقليمية  .)1ويف عام 2015و متكنيف أوروبا وآايا الواطى
بوصفها إقليماً حتققيف فيع الغاية جيم للهدت األول من األ دات اإل ائية لأللفية من خفض نسبة األشخاص الذين
يعانون من نقص يف التغذية إىل النصف .5إب أنّ األمن الغذائي ب يزال مهماً يف عمل الفاوو ب ايما يف إقليم آايا
الواطى الفرعيو مع الرتكيز على ما يلي تطوير آليات اغوكمة وإدارتهاو ميل اارتاتيجيات األمن الغذائي
والسيااات والمامج على املستوي ،الوةل واإلقليمي ( 1-1-1و)3-1-1؛ ودعم ارتكاز القرارات على برا  ،من خالل
املساعد يف تنمية القدرات الوةنية واغفاظ عليها يف جمال حتليل السياااتو فضالً عن مجع البيانات واملعلومات
املتعلقة باألمن الغذائي ( .)1-3-1وكانيف املسا مة اإلقليمية يف حتقيل الغايات العاملية من أعلى املعدبت يف جمال
آليات اغوكمة وتنمية القدرات ات الصلة ( 1-1-1و.)3-1-1
 -33ركزت إدار املوارد الطبيعية مبا يف ل مصايد األمسال والغابات والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف
من تأثرياتعو فضالً عن اغفاظ على املوارد الوراثية النباتية واغيوانية وااتخدامها بطريقة مستدامة؛ (املرتبطة
باألولوية اإلقليمية  ) 3على اجملابت اليالثة التالية أوبًو العمل املتعلل بتغري املناخ ( 1-1-2و )1-3-5دعماً لتطوير
نظم إنتاج أكير مرونة من خالل بناء القدرات يف جمال إدار املوارد الطبيعيةو وب ايما يف جمال إدار املياذ .ثانياًو دعم
تنفيذ الصكول الدولية املتعلقة بااتدامة نظم اإلنتاج الزراعي ( .)3-3-2وأخرياًو دعم إقامة األدلة املتعلقة بإدار املوارد
الطبيعية من خالل تطوير قدرات الرصد والتقييم والتحليل ( .)3-4-2واجليف املسا مات اإلقليمية يف النواتج 3-3-2
و 3-4-2مستويات متدنية نسبياًو ويُعزى ل إىل حجم اإلقليم الصغري نسبياً.
 -34ويدعم عمل الفاو يف جمال الصحة النباتية واغيوانية مكافحة األمراض اغيوانية واآلفات النباتية (املرتبطة
باألولوية اإلقليمية  4-1-4( )4و .)3-1-2ويف إةار ذا اجملال من العملو تدعم الفاو مؤاسات القطاع العام لزياد
قدرتها على تصميم وتنفيذ ايااات وأةر تنظيمية أفضل تتماشى مع املعايري الدولية .ودعميف املنظمة أيضاً مشاركة
البلدان يف أعمال وضع املعايري يف إةار ابتفاقية الدولية لوقاية النباتات .وتعدّ املسا مات اإلقليمية يف ميدان الصحة
اغيوانية والنباتية معتدلةو مبا يتماشى مع مسا مات األقاليم األخرى.
 -35ويف ما يتعلل بالقدر على الصمودو قدّميف الفاو الدعم التقل والتشغيلي واخلمات يف جمابت اختصاص
متعدد يف إةار اهلدت ابارتاتيجي  5ملساعد البلدان األعضاء يف اباتجابة لألزمات ( )3-4-5وتنفيذ آليات اغوكمة
5

ية عامة إقليمية بشأن انعدام األمن الغذائي تقدمها الفاو أوروبا وآايا الواطىو

2015
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( ) 1-1-5كما حصل ميالً يف البوانة واهلرا وصربيا وأوكرانياو وللحد من املخاةر املتعدد األخطار ()1-3-5
وحتس ،القدر على إدار األزمات ( )1-4-5كما و اغال يف أرمينيا والبوانة واهلرا وصربيا .وركزت ااتجابة
الفاو على اغدّ من املخاةر ومواةن ضعف املزارع ،واجملتمعات ايلية من خالل تعزيز التأ ب واباتجابة غابت
األخطار والكوارث الطبيعية ميل موجات الصقيع واجلفات والفيضانات واجلراد ( 1-3-5و .)1-4-5وكانيف املسا مة
اإلقليمية يف الغايات العاملية األعلى يف جمال توفري املعلومات ونظم اإلنذار املبكرو و ل بفضل العمل اإلقليمي املتعلل
بعمليات مكافحة اجلراد والنظام العاملي لإلعالم ولإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة يف إقليم القوقاز وآايا الواطى
الفرعي (.)1-2-5
 -36وقد ركّز العمل املتعلل باإلحصاءات خالل فرت السنت ،على ما يلي (أ) مساعد البلدان (أرمينيا ومولدوفا
وكازاخستان وقريغيزاتان) يف إعداد و/أو إجراء عمليات التعداد الزراعية؛ (ب) تعزيز القدرات الوةنية على إنتاج
وحتليل بيانات مصنفة حسب اجلنس ،يف اإلقليم (قريغيزاتان وةاجيكستان وتركيا)؛ (ج) مساعد جورجيا يف إعداد
خطتها ابارتاتيجية لإلحصاءات الزراعية والبيئية والريفية؛ ( ا) ترمجة المنامج العاملي للتعداد الزراعي لعام 2020
إىل اللغة الرواية؛ (و) نشر الكتاب السنوي اإلحصائي اإلقليمي وإعداد كتيب اإلحصاءات اإلقليمية.
 -37وتُواصل الفاو اعيها إىل حتقيل أ دات املساوا ب ،اجلنس ،يف اإلقليم عن ةريل توفري الدعم يف جمال
السيااات وتقديم اإلرشادات التقنية .ويف ألبانيا وجورجيا وةاجيكستانو ُقدّم الدعم لوضع اارتاتيجيات وةنية تراعي
ابعتبارات اجلنسانية وخطط عمل بشأن تنمية الزراعة والغابات .ومتّ دعم السيااات العامة جنباً إىل جنب مع بناء
قدرات الشركاء الوةني،و ومشل ذا الدعم التوعية والتدريب ملميلي وزار الزراعة وراااء التعاونيات الريفية
يف جورجياو وتدريب مدرّبي املزارع ،يف ةاجيكستان.
 -38وشكّل ضمان مراعا ابعتبارات اجلنسانية يف جمال التعاون التقل الذي تقدّمع الفاو أحد جمابت الرتكيز
الرئيسيةو من خالل ضمان اإلدماج يف أةر المجمة القطرية واملساعد التقنية املباشر املقدمة إىل مبادرات الفاو يف جمال
الزراعة ايافظة على املواردو واإلدار املستدامة للمراعيو والتمك ،ابقتصادي للمرأ و ودعم اخلدمات اإلرشادية.
 -39ودعميف الفاو إعداد وثائل قطرية بشأن التغذية ومشاركة مميل ،من اإلقليم يف املؤمتر الدولي الياني املعل
بالتغذية .وعلى ابيل املتابعةو أُ ِعدّت درااة توليفية إقليمية وعُرضيف كوثيقة معلومات أاااية عن السيااات "تعاجل
مسألة العبء ابجتماعي وابقتصادي لسوء التغذية عن ةريل ايااات زراعية وغذائية مراعية للتغذية يف إقليم أوروبا
وآايا الواطى" أثناء الدور التااعة واليالث ،للهيئة األوروبية للزراعة.
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الدروس املستخلصة
 -40يسّر إةار الرصد ورفع التقارير يف املنظمة توثيل عُرى التعاون ب ،املكاتب القطرية واإلقليمية واملقر الرئيسي.
وأتاس كل من رفع التقارير والتخطيط على الصعيد القطري فرصة جيد لرتكيز العمل املتعلل مبتطلبات البلدان.
 -41وقد مشليف املبادر اإلقليمية لتمك ،صغار املزارع ،واملزارع األارية جمابت عمل خمتلفة زادت من تعقيد ا.
ويف الفرت 2017-2016و اتَبسِط املبادر أنشطتها يف جمابت أكير تركيزا.
 -42ومشليف املبادر اإلقليمية لتجار األغذية الزراعية والتكامل اإلقليمي جمابت عمل دد األ دات زادت
من تركيز ا .وايتم تعزيز ذا الرتكيز يف الفرت  2017-2016من خالل إضافة مزيد من اجملابت املتصلة برتكيز
املبادر الشامل على التجار و مبا يف ل املعايري الدولية املتعلقة بالصحة النباتية واغيوانيةو فضال عن االال القيمة
املوجهة حنو التصدير.
حمطّ الرتكيز...
من خالل دعم جمموعة العمل الدائمة املعنية بالتنمية الريفية اإلقليميةو و ي منظمة حكومية دولية يف جنوب شرق أوروباو
قدّم مشروع الفاو اإلقليمي للتعاون التقل ( )TCP/RER/3403املساعد التقنية واملشور يف جمال السيااات على حنو فعّاال
إىل مخسة بلدان يف اإلقليم الفرعي بغية بسط اياااتها املتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية يف ةريقها إىل ابنضمام إىل ابحتاد
األوروبي .وجرى تقديم مادخالت تقنياة إىل اجتماعاات اجلمعياة العاماة جملموعاة العمال الدائماةو و افال السياااات
الزراعيةو وابجتماعات الوزارية السنوية .وباإلضافة إىل ل و دعميف الفاو الربط عم إقامة شبكات وشراكات ب ،البلادان
ومع أصحاب املصلحة الرئيسي ،مان األواااط األكادقمياة ووزارات الزراعاةو مان أجال دعام صانع السياااات املدروااة
على الصعيد القطري.
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أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 -43انصبّ تركيز عمل املنظمة يف اإلقليم على التحديات األاااية ال
والبحر الكارييب يف دورتع املنعقد يف عام 2014و و ي

حدد ا املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية

(أ) القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي واوء التغذية والفقر املدقع؛
(ب) واإلنتاج املستدام للسلع واخلدمات يف جمابت الزراعة واليرو اغيوانية واغراجة ومصايد األمسال؛ واغد
من املخاةر وحتس ،قدر ابل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات يف ظل تغري املناخ؛
(ج) وإنشاء نظم زراعية وغذائية أكير مشو ًب وكفاء ً على املستويات ايلية والوةنية والدولية.
 -44وأكد املؤمتر أيضا على أ مية تشجيع السيااات املتعلقة باملساوا ب ،اجلنس ،للنهوض بوضع املرأ الريفيةو
من خالل حتس ،إمكانية وصوهلا إىل أصول اإلنتاج وإىل آليات ابئتمان والتمويل؛ وأ مية دعم الدول األعضاء يف تصميم
ابارتاتيجيات واملبادرات اخلاصة بالتعاون ب ،بلدان اجلنوب وتعزيز ا وتنفيذ ا.
 -45وللتصدي هلذذ التحدياتو نفذت املنظمة ثالث مبادرات إقليمية لضمان إحداث تأثري على املستوى القطري.
وتتميل ذذ املبادرات يف مبادر القضاء على اجلوع يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛ ومبادر الزراعة األارية

والتنمية يف املناةل الريفية؛ ومبادر حتس ،نُظم األغذية واألعالت الوةنية واإلقليمية.

 -46وتهدت كل مبادر إقليمية إىل تركيز عمل املنظمة من أجل حتقيل نتائج ملمواة يف بلدان يجري الرتكيز
عليها من خالل تعزيز البيانات اغكومية واألةر املؤاسية والقانونيةو مبا يف ل مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين
وتشجيع املساوا ب ،اجلنس ،وحقوق الشعوب األصلية .وتستند املبادرات اإلقليمية إىل خم البلدان من خالل توةيد
التعاون ب ،بلدان اجلنوب وعلى وجع اخلصوصو اإلقرار بالتقدم الكبري ايرز و ارب اإلقليم ال يجب أن تشكل
جزءاً من اغل ملواجهة التحديات املشرتكة.
 -47وااعدت اإلجراءات املتخذ يف إةار ذذ املبادرات اإلقليمية على حتقيل املخرجات املقرر يف إةار األ دات
ابارتاتيجية اخلمسة للمنظمة .وترد اإلجنازات اإلقليمية باعتبار ا مسا مة يف بلوغ خمرجات األ دات ابارتاتيجية
يف الوثيقة.LARC/16/5 Web Annex.

املبادرات اإلقليمية
 -48اعيا إىل دعم مبادر القضاء على اجلوع يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييبو قدميف املنظمة املساعد الفنية
إىل كواتاريكا وإكوادورو باعتبار ا الرئيا املؤقيف جلماعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييبو و ل لوضع وتنفيذ
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خطة مجاعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب املتعلقة باألمن الغذائي والتغذيةو ال متيف بلورتها بدعم من رابطة
تكامل أمريكا الالتينية واللجنة ابقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب .وتعاونيف املنظمةو يف إةار ذذ اخلطةو
من أجل تشجيع حتليل اخلمات يف خمتلف اجملابت وتبادهلا على املستوى اإلقليمي .كما قدميف الدعم الفل
إىل البلدان لتشجيع اغوارات الوةنية ال تُمكّن من حتس ،فهم اخلطة وحتس ،التنسيل واإلبالغ يف ما يتعلل
بالوكابت اغكومية املعنيةو وحتديد جمابت السيااات ال تطرس حتديات يف املستقبل القريب.
 -49وعلى الصعيد اإلقليميو مت تقديم الدعم ألغراض التبادل والتعاون ب ،بلدان اجلنوب بشأن األمن الغذائي
والتغذية من خالل خطة القضاء على اجلوع الصادر عن البديل البوليفاري لشعوب أمريكتنا ( )Albaوحتالف بلدان
البحر الكارييب يف جمال النفط ()Petrocaribeو وبرنامج أمريكا الواطى للقضاء على اجلوع الذي تنهض بع وكالة
التعاون اإل ائي الدولي املكسيكيةو ومبادرات أخرى مع المازيل وشيلي وكوباو ضمن بلدان أخرى.
 -50ويف إةار العمل من أجل تعزيز الزراعة األارية والتنمية يف املناةل الريفيةو أعدت املنظمة السلة من األنشطة
بهدت وضع جدول أعمال الزراعة األارية يف جمموعة متنوعة من امليادينو مبا يف ل مجاعة دول أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكارييب .ويف اياق السنة الدولية للزراعة األارية ()2014و قُدم الدعم إلنشاء  17جلنة وةنية وجلنة
إقليمية واحد معنية بالزراعة األاريةو كآليات شاملة ملناقشة السيااات بشأن الزراعة األارية .وعالو على ل و
انعقد يف برازيلياو المازيلو ابجتماع الوزاري األول عن الزراعة األارية الذي أنشأ جمموعة العمل املعنية بالزراعة
األارية التابعة جلماعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ووافل على خطة عملها .ويف عام 2015و انعقد
يف اان خوايعو كواتاريكاو ابجتماع الوزاري الياني عن الزراعة األارية الذي تعهدت فيع البلدان األعضاء باملسا مة
يف تنفيذ خطة مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية من خالل جمموعة
العمل املعنية بالزراعة األارية .كما متيف املوافقة على اإلعالن وخطة العمل لعام  2016اللذين حيددان جمابت العمل
ات األولوية.
 -51وعلى الصعيد اإلقليميو مت تقديم الدعم لعمل اجلبهة المملانية ملكافحة اجلوعو وتشجيع وضع القوان،
الوةنية بشأن ذذ املسألة وتسليط الضوء على صدور قانون الزراعة األارية يف بريو .وعلى املستوى اإلقليمي الفرعيو
تعزز العمل مع اجتماع السوق املشرتكة اجلنوبية (يف أمريكا الالتينية) (مريكواور) املعل بالزراعة األارية .ويف إةار
اجمللا الزراعي ألمريكا الواطى /منظومة التكامل ألمريكا الواطىو انعقدو يف عام 2015و ابجتماع اإلقليمي
عن اغوار وأدوات السيااات العامة للزراعة األاريةو مما أدى إىل ربط اارتاتيجية أمريكا الواطى للتنمية الريفية
اإلقليمية جبدول أعمال الزراعة األارية لإلقليم الفرعي .وأخرياو وعلى املستوى اإلقليميو قدم برملان أمريكا الالتينية
( ) PARLATINOالدعم إلعداد وإقرار بيان برملاني عن الزراعة األارية قمهد الطريل إلةار قانوني جديد
حيكم ذا النشاط.
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 -52ويف اياق اغد من املخاةر وحتس ،قدر ابل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات يف ظل تغري
املناخو أةلقيف املنظمةو بالتنسيل مع اجمللا الزراعي اجلنوبي ()CASو عملية من أجل "تعزيز النظم الوةنية إلدار
املخاةر ال تؤثر يف نظم األمن الغذائي والتغذية يف البلدان األعضاء يف ذا اجمللا (األرجنت ،وبوليفيا والمازيل
وشيلي وباراغواي وأوروغواي)" .ويف الوقيف اتعو تعمل املنظمة مع الوكالة الكاريبية إلدار ةوارئ الكوارث التابعة
للجماعة الكاريبية 6من أجل وضع خارةة ةريل إلعداد اارتاتيجية للتعاون ب ،بلدان اجلنوب يف ما ب ،بلدان
اجمللا الزراعي اجلنوبي ولتعزيز القدرات على إدار املخاةر بالنسبة إىل الزراعة واألمن الغذائي والتغذية يف البحر
الكارييب ويف بلدان اجمللا الزراعي اجلنوبي.
 -53واعيا إىل حتس ،نُظم األغذية واألعالت الوةنية واإلقليميةو عززت املنظمة ثالثة توجهات اارتاتيجية و ي
( )1دينامية التجار والتكامل اإلقليمي؛ ( )2ضع ا ج أعمال ارية شاملة من خالل االال القيمةو مبا يف ل
اارتاتيجيات للحد من الفاقد واملهدر من األغذية؛ ( )3ووضع ايااات وآليات لتشجيع اباتيمارات يف القطاع ،العام
واخلاص لغرض توفري اإلمدادات الغذائيةو أدرجيف يف خطة مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية.
 -54وأنشئيف شبكة النظم العامة للتسويل واإلمداد الغذائي ،يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب كآلية قمكن فيها
للقطاع العام حتفيز ابقتصادات ايليةو وتكوين املخزونات الغذائيةو وتشجيع الزراعة األاريةو وتوفري اإلمدادات
لمامج اغماية ابجتماعية وبرامج الوجبات الغذائية املدراية اخلاصة بع .كما مت حتديد اارتاتيجية إقليمية للحد
من الفاقد واملهدر من األغذية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييبو تشمل شبكة إقليمية من اخلماء يف الفاقد واهلدر
من األغذيةو واللجان الوةنية املعنية بالتدريب يف أمريكا الواطى وأمريكا اجلنوبيةو وبرنامج تدريب عن اخلسائر
ما بعد اغصاد يف البحر الكارييبو وإصدار خطوط توجيهية بشأن تشكيل حتالف إقليمي حول ذا املوضوع.
 -55وب زاليف اي تشكل بلدا ا أولوية بالنسبة إىل اإلقليم واملنظمة .وهلذا السببو تتالقى املبادرات اإلقليمية
اليالث حول اي جنبا إىل جنب مع جهود التعاون ب ،بلدان اجلنوب .ويف ذا الصددو جرى الرتويج للتبادبت
يف إةار التعاون ب ،بلدان اجلنوب من أجل تعزيز القدرات الفنية لدى اي  .واتوقع بريو مع اي اتفاق تعاون
توليف املنظمة بلورتع والرتويج لع .ذا وقاميف وفود رمسية من اي برحالت درااية إىل كل من بريو وإكوادور.
 -56واعيف النتائج املنشود على املستوي ،القطري واإلقليمي إىل دعم بروز النساء والشعوب األصليةو واملسائل
اخلاصة ات الصلة بأوضاعهما على املستوي ،اإلقليمي والوةل .وخري ميال على ل العمل املضطلع بع دعما
للمجموعة النسائية اخلاصة " "Adelanto Mujeresال تقود ا السلفادور والتابعة جلماعة دول أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكارييب .وترد أيضا بيانات خاصة بالقضايا اجلنسانية يف مطبوعات تقرير األمن الغذائي والتغذوي
يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب "بانوراما" واملنم اخلاص باألمن الغذائي والتغذية .كما كانيف املساوا ب ،اجلنس،
6

أمانة اجلماعة الكاريبية
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وإدراج الشعوب األصلية أمراً ب غنى عنع بالنسبة إىل األنشطة املنفذ ضمن إةار املبادرات اإلقليميةو على ابيل امليال
ضمان املشاركة الشاملة يف األنشطة يف غواتيماب يف ما يتعلل خبطط السلطات ايلية املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية
وامليزانية املقابلة هلاو باإلضافة إىل اإلعالن بشأن الزراعة األارية وعمل اجلبهة المملانية ملكافحة اجلوع .ومتيليف
إحدى النتائج املهمة األخرى املنبيقة عن اإلقليم يف إعالن برازيليا لعام  2014باعتبارذ توافل اآلراء اإلقليمي األول
ب ،اغكومات ومنظمات اجملتمع املدني الذي يقر بعدم املساوا ابجتماعية والسيااية ال تواجهها املرأ الريفية
واغاجة إىل ااخا إجراءات للتصدي لذل .

الدروس املستخلصة
-57

الدروس الرئيسية املستخلصة بشأن وضع املبادرات اإلقليمية وعملية املنظمة اخلاصة بالتخطيط ي كاآلتي
(أ) متيف بشكل مستفيض مناقشة ابلتزام السيااي والسيااات وابارتاتيجيات العامة للقضاء على اجلوع
يف خمتلف اآلليات الوةنية واإلقليميةو خاصة أثناء مؤمتر قمة مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب .وتسنى بفضل ذا العمل التوصل إىل منظور إقليمي رفيع املستوى بشأن التعاون ب ،بلدان اجلنوب
وتعبئة املوارد لصاحل جمموعة من البلدان ال ي ط تركيز املبادرات اإلقليمية.
(ب) أةلقيف عملية التخطيط ال اضطلع بع املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية خمتلف املفا يم املقرتحة ضمن
األ دات ابارتاتيجيةو وأدى ل إىل تيسري املزيد من القياد والقدر على التعامل مع املعضالت ال تسعى
بلدان اإلقليم إىل إيجاد حلول هلا .ومكّنيف ذذ العملية من ااتيعاب مفهوم اإلدار املستند إىل النتائجو
ومواءمة الدعم الفل وتعبئة موارد املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية من خالل برامج الرتكيز القطرية
واملبادرات اإلقليمية.
(ج) أدى تعزيز العالقات ب ،الفرق اإلقليمية واإلقليمية الفرعية وحتديث املوظف ،الفني ،وتنظيمهم حول
األ دات ابارتاتيجية واملبادرات اإلقليمية إىل زياد فعالية الدعم الفل املقدم من املكاتب امليدانية .وتركز
اجملابت املقرتحة من جانب املبادرات اإلقليمية على جمموعة من البلدانو و و ما قمكن املنظمة
من أن تكون على صلة مباشر باجلهود ال تبذهلا ذذ البلدان من أجل مواجهة املشاكل ات األولويةو
ميل اجلوعو والفقر يف املناةل الريفيةو والتدابري املتخذ ملواجهة تغري املناخ.
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حمطّ الرتكيز...
بادرت املنظمةو إقراراً منها بأن العمليات الشاملة متاماً باخا قرارات تستند إىل األدلة قمكن أن تسفر عن ايااات فعالاة
ومستدامةو إىل تعزيز اجلهات الفاعلة (اجلبهة المملانية ملكافحة اجلوع والمملانيون واألكادقميون واجملتمع املادني) وخلال
جمابت للحوار مع تقديم ا لدعم إىل املؤاساات ات الصالة (برملاان أمريكاا الالتينياةو وبرملاان أمريكاا الوااطىو وبرملاان
األنديزو ومنتدى راااء اهليئات التشريعية يف أمريكا الواطى والكارييبو ومنظمات اجملتمع املدني) .و ذا ييسار حادوث
تبادل بزم لألفكار واخلمات ب ،جمموعات متنوعة وجهاات اياااية واقتصاادية واجتماعياة فاعلاة (السالطة التنفيذياة
والمملانيون والقطاع اخلاص واألةرات السيااية واألواااط األكادقمياة واجملتماع املادني وغاري لا )و والتفاعال يف شاتى
السياقات الرمسية وغري الرمسيةو وخلل الفهمو واملعرفة الفنياةو والتوافال يف اآلراء .وعلاى اذا النحاوو تتعازز العملياات
السيااية املرتبطة مبكافحة اجلوع وانعدام األمن الغذائي واوء التغذية يف اإلقليم .ومان األميلاة علاى لا و الادعم املنسال
املقدم من املنظمة إىل اجلبهة المملانية ملكافحة اجلوع واألواااط األكادقمياة ومنظماات اجملتماع املادنيو و او ماا أدى إىل
7
توحيد  21فصال من الفصول الوةنية للجبهة المملانية ملكافحة اجلوع وإعداد أكير من  25درااة من الدرااات األكادقمية
بشأن تطبيل اغل يف الغذاء يف السيااات العامةو وإتاحة كم كبري من املعلومات اااتنادا إىل األدلاة املنبيقاة عان جمموعاة
متنوعة من بلدان اإلقليمو مبا يف ل شيلي واألرجنت ،وبوليفيا وبريو وكولومبياو إضافة إىل العمل التعااوني ماع منظماات
اجملتمع املدنيو ميل املنظمة الدولية للمستهلك)Consumers International( ،و ضمن جهات أخرى .وأدت مجيع اذذ
اإلجنازات إىل وضع عمليات ايااية مرتبطة بإعداد تشريعات واياااات تتعلال بااألمن الغاذائي والتغذياة يف البلادان ويف
إقليمو وأفضيف على مدى العام ،املاضي ،إىل املوافقة على أكير من  10قوان ،أو صكول تشريعية مرتبطة بااألمن الغاذائي
والتغذية أو ااتعراضها.

7

اجلامعات األعضاء يف مرصد اغل يف الغذاء يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
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الشرق األدنى ومشال أفريقيا
 -58ركّزت الفاو عملها على التحديات ال
و ي كاآلتي

أشار إليها املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى يف انة

2014

(أ) تعزيز األمن الغذائي والتغذية وتوةيد القدر على معاجلة التعرض للمخاةر؛
(ب) محاية وإدار املوارد الطبيعية والتكيّف مع تغيّر املناخ؛
(ج) تعزيز اإلنتاج الزراعي املستدام والشمولي؛
(د) تعزيز ابل عيش السكان الريفي،و وأصحاب اغيازات الصغري واألشخاص املعرّض ،للمخاةر؛
( ا) تنمية النظم الغذائية الفعالة واملستدامة والتنافسيةو وتقليص الفاقد واملهدر من األغذية؛
(و) زياد قدر نظم ابل املعيشة لدى اجملتمعات ايلية والنظم اإليكولوجية على الصمود يف وجع
التهديدات واألزمات.
 -59وأشار املؤمت ر إىل أ مية تبادل البياناتو واملعلومات واملعارت بشأن األمن الغذائي والتغذية؛ ومعاجلة الفجو
اجلنسانية يف الزراعة والقطاع الريفي؛ وتشجيع التعاون اإلقليمي لتعزيز القدر على الصمود يف وجع األزمات وحتس،
حالة انعدام األمن الغذائي واوء التغذية؛ ومعاجلة مسألة تغيّر املناخ ومكافحة موجات اجلفات والتصحّر؛ ودعم
اباتيمار يف كفاء السلسلة الغذائية؛ وتقليص الفاقد واملهدر من األغذية.
 -60وملعاجلة ذذ التحديات وتركيز عمل املنظمة على حنو أكم على حتقيل اآلثار على املستوى القطري وتعبئة
املواردو صادق املؤمتر اإلقليمي على ثالث مبادرات إقليمية بناء القدر على الصمود من أجل حتس ،األمن الغذائي
والتغذية؛ الزراعة الصغري النطاق لتحقيل التنمية الشاملة؛ ومبادر ندر املياذ.
 -61وقد حظييف تدخالت املنظمة يف إةار ذذ املبادرات اإلقليمية اليالث بدعمل من جانب الفرق الفنية يف املقر
الرئيسي واملكاتب امليدانيةو ومن اباتخدام ابارتاتيجي لمنامج التعاون التقل .واا ميف التدابري املتّخذ مبوجب
ذذ املبادرات اإلقليمية يف حتقيل خمرجات يف إةار األ دات ابارتاتيجية اخلمسة وبلوغ الغايات ايدد .
وترد يف الوثيقة  NERC/16/2امللحل على الويب 8اإلجنازات اإلقليمية بوصفها مسا مة يف املخرجات ال حتققيف
على نطاق املنظمة.

8

http://www.fao.org/3/a-mq012e.pdf
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املبادرات اإلقليمية
 -62بناء القدر على الصمود من أجل حتس ،األمن الغذائي والتغذية .لقد صُمميف ذذ املبادر اإلقليمية لتنسيل
وتوةيد جهود املنظمة وشركائها يف مساعد البلدان األعضاء على اغد من انعدام األمن الغذائيو وحتس ،التغذية
وتعزيز القدر على الصمود على املستوى اإلقليمي والقطري وعلى مستوى اجملتمع ايلي واألار  .كما أن ذا المنامج
مو جّع من اإلةار ابارتاتيجي اإلقليمي لتحقيل األمن الغذائي والتغذيةو الذي صادق عليع املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى
يف دورتع اليانية واليالث .،أمّا البلدان ال يتمّ الرتكيز عليها فهي ( )1البلدان املتأثر باألزمة السورية (العراق
واألردن ولبنان واورية)؛ ( )2البلدان املعرّضة لألزمات (ليبيا والسودان واليمن) 9إضافةً إىل الضفة الغربية وقطاع غز ؛
و( )3البلدان ال تشهد مرحلة انتقالية (مصر وموريتانيا).

ويتميل اهلدت اإلمجالي من املبادر اإلقليمية للزراعة الصغري النطاق من أجل حتقيل التنمية الشاملة

-63
يف خفض الفقر يف األريات من خالل تشجيع ودعم التنمية الزراعية الشاملة على نطاق صغريو مع إيالء ا تمام خاص
للحوكمة واملؤاساتو مبا يف ل حصول أصحاب اغيازات الصغري على اغماية ابجتماعيةو واخلدمات الريفية
ونفا م إىل األاواقو وتعزيز قدرات منظمات املنتج ،والرتويج لعمالة الشباب والتنمية املستدامة لسلسلة القيمة.
 -64وأمّا املبادر املعنية بندر املياذ فهي تعاجل املشاكل اإلقليمية الرئيسية املتصلة بندر املياذو وااتخدام املياذ
اجلوفية غري املستدامةو واملخاةر املتنامية املتأتية عن تغيّر املناخ واغاجة إىل اباتفاد القصوى من كل قطر مياذ من
أجل حتفيز الدخل وحتس ،األمن الغذائي .وتضم املبادر جمموعة من التدخالت ترمي إىل محاية املوارد املائية
الشحيحة وإدارتهاو وحتس ،كفاء ااتخدام املياذ وإنتاجيتهاو وتشجيع التخصيص واباتخدام العادل ،للمياذ وإدار
خماةر الكوارث على حنو فعّالو مبا يف ل موجات اجلفات.

اإلجنازات
 -65تتبع املبادر اإلقليمية لبناء القدر على الصمود من أجل حتس ،األمن الغذائي والتغذية نهجاً إقليمياً لتعزيز
القدر على الصمود يف وجع األزمات والصدمات من خالل ( )1بناء قاعد اإلثباتات لدعم عملية وضع ابارتاتيجيات
والسيااات؛ ( ) 2تعزيز ابارتاتيجيات الرامية إىل بناء القدر على الصمود لدى البلدانو واجملتمعات ايلية
واملؤاسات يف وجع الصدمات واألزمات؛ ( )3دعم النُهج ملعاجلة العوامل الكامنة واملؤدية يف األجل الطويل إىل املخاةر
والكوارث واألزمات ؛ و( )4تعزيز التعاون اإلقليمي من أجل التصدي لألزمات والصدمات بشكل مجاعي.
 -66كذل و وُضعيف خطط عمل خاصة بالبلدان ضمّيف مكوناً قوياً متصالً بالقدر على الصمود وجرى تنفيذ ا
يف األردن والعراق ولبنان والسودان والضفة الغربية وقطاع غز واليمن .كما أن ابارتاتيجية اإلقليمية الفرعية وخطة
9

أضيفيف ليبيا يف الفرت
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العمل بعنوان "ابل املعيشة القادر على الصمود يف جمال الزراعة واألمن الغذائي والتغذوي يف املناةل املتأثر باألزمة
السورية"و وخطط العمل القطرية املتصلة بها ي قيد التنفيذ منذ عام 2013و ويجري حتدييها ومراجعتها على حنو
منتظم .ومبوجب ذذ املبادر و فإن برامج للوقاية من اآلفات واألمراض اغيوانية والنباتية العابر للحدودو مبا يف ل
حتس ،اباتعداد ملكافحة اجلراد الصحراوي وإنفلونزا الطيورو حظييف بدعم يف مصرو ولبنانو والسودان واليمن.
 -67ويف ما يتعلل باغوار حول السيااات والتعاون اإلقليميو فقد يسّرت املنظمة من خالل ذذ املبادر حوارًا
إقليمياً ب ،البلدان األعضاءو واجملتمع املدنيو وجامعة الدول العربية والشركاء يف التنمية حول قضايا األمن الغذائي
والتغذيةو مبا يف ل آثار النزاعات واألزمات املمتد يف اإلقليم .وجرى تنظيم حلقة عمل إقليمية متعدد أصحاب الشأن
حول األمن الغذائي والتغذية بالشراكة مع جلنة األمن الغذائي العاملي وبرنامج األغذية العاملي .كذل و قدميف املنظمة
الدعم إلعداد وتنفيذ اارتاتيجيات األمن الغذائي يف موريتانياو والسودان واليمن.
 -68وأاندت املبادر األولوية لتبادل بيانات ومعلومات ومعارت موثوقة بشأن األمن الغذائي والتغذية يف نظم دعم
القرارات .وأُنشئيف شبكة معلومات حول األمن الغذائي على الصعيد اإلقليمي (الشبكة اإلقليمية لتحليل األمن الغذائي)
من أجل تعزيز األمن الغذائي يف حابت الطوارئ والتدخالت لدعم ابل املعيشة يف البلدان املتأثر باألزمة السورية .أمّا
على الصعيد الوةلو فقد دعميف املنظمة عملية تعزيز األمن الغذائي ونظم املعلومات لإلنذار املبكر يف السودان واليمن.
و ّمت توفري الدعم يف عمليات التقييم (األمن الغذائي وابل املعيشةو وعرض اياصيل واألغذيةو والضرر واخلسار ) لك ّل
من اورية والسودان واليمن وفلسط .،إضافةً إىل ل و توفّر الدعم يف عملية حتليل اهلشاشة وقياس القدر على الصمود
يف فلسط ،وموريتانيا واألردن.
 -69وتدعم املنظمة تنفيذ اإلةار ابارتاتيجي اإلقليمي املعل باغدّ من الفاقد واملهدر من األغذيةو الذي صادق
عليع املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى يف دورتع اليانية واليالث .،وأُنشئيف شبكة إقليمية لتبادل املعارت واخلمات حول
اغدّ من الفاقد واملهدر من األغذية .كذل و أُجرييف تدخالت لبناء القدرات من أجل اغدّ من اخلسار من األغذية
وحتليل املخاةر يف تفتيش الوارداتو ومن أجل وضع املعايري الغذائية الوةنية يف مصر وإيران واألردن ولبنان.
ص التغذيةو دعميف املنظمة من خالل ذذ املبادر البلدان (مبا يف ل مصر وإيران والسودان) إلنشاء
 -70ويف ما خي ّ
جلان وةنية متعدد أصحاب الشأن من أجل متابعة املؤمتر الدولي الياني املعل بالتغذية .كذل و ااندت املنظمة
تدخالت يف مصر واألردن واإلمارات العربية املتحد واليمنو فيما عززت حصول األار واجملتمعات ايلية
على األغذية اآلمنة واملغذية واملتنوعة بصور مستدامةو وب ايما من خالل دمج التيقيف على التغذية يف القرارات
املتصلة بإنتاج األغذية.
 -71وجرى على ابيل التجربة تنفيذ املبادر اإلقليمية للزراعة الصغري النطاق خالل فرت السنت،
يف مصرو واألردنو ولبنانو وموريتانياو واملغربو والسودان وتونا .ويف ذا السياقو أُجرييف درااة أاااية لتحديد
2015-2014
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وحتليل أنواع أصحاب اغيازات الصغري يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقياو وحتديد القيود والعوائل ال تعرتضهم
وبناء قاعد من اإلثباتات لدعم عملية وضع السيااات وابارتاتيجيات لتحقيل التنمية املستدامة والشاملة يف قطاع
الزراعة على نطاق صغري يف اإلقليم .وإضافةً إىل ل و اختمت املنظمة على ابيل التجربة تدخالت تعاجل جمابت
الرتكيز الرئيسية اغوكمة واملؤاساتو قدرات منظمات املنتج ،وعمالة الشباب.
 -72ويف ما خيصّ اغوكمة واملؤاساتو تشمل اإلجنازات الرئيسية تنسيل األةر القانونية واملؤاسية ال ترعى
منظمات املنتج ،يف قطاع اليرو اغيوانية ومصايد األمسال يف احتاد املغرب العربي .وتقدّم املنظمة الدعم للحكومة
املصرية يف إصالس اإلةار القانوني واملؤاساتي للتعاونيات .وأمّا اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن اغوكمة املسؤولة
غياز األراضيو ومصايد األمسال والغابات يف اياق األمن الغذائي الوةل فقد متّ الرتويج هلا يف املغرب
والسودان وتونا.
 -73ومن خالل ذذ املبادر و أجرت املنظمة عدداً من الدورات التدريبية والتدخالت لبناء القدرات يف موريتانيا
واملغرب وتونا ترمي إىل تعزيز القدرات اإلدارية والطابع املهل ملنظمات املنتج .،وأُنشئ برنامج للتعلم عن بُعد
ملنظمات املنتج ،يف بلدان املغرب العربي بهدت تيسري وصوهلا إىل املعارت وتعزيز تبادل اخلمات ب ،خمتلف
أصحاب املصلحة .كذل و دعميف املنظمة مشاريع يف مصر واألردن واملغرب وتونا ترمي إىل حتس ،إنتاجية أصحاب
اغيازات الصغري من خالل حتس ،نظم اإلرشاد ودعم وصوهلم إىل األاواق .ويف إةار المنامج اإلقليمي الفرعي لعمالة
الشباب يف اجلزائر وموريتانيا واملغرب وتوناو بدأت عملية تشخيص حالة عمالة الشباب يف األرياتو والتحديات
والفرص ال تواجهها .واوت توفّر املعارت املنبيقة عن ذا التشخيص قاعد ً لوضع وتنفيذ اارتاتيجية لعمالة بئقة
للشباب يف األريات يف القطاع الزراعي يف البلدان املستهدفة.
 -74أمّا املبادر اإلقليمية املعنية بندر املياذ فقد دعميف تنفيذ "اارتاتيجية إقليمية للتعاون يف جمال اإلدار
املستدامة للمياذ الزراعية واألمن الغذائي" ال صادق عليها املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى يف دورتع اليانية واليالث.،
 -75ويف ذا السياقو وفّرت املنظمة الدعم بارتاتيجية األمن املائي يف البلدان العربية ال صادق عليها اجمللا
الوزاري العربي للمياذ يف جامعة الدول العربية يف يونيو/حزيران  .2015والعمل جارل على تنفيذ شراكة إقليمية تضم
بلدان إقليم الشرق األ دنى ومشال أفريقيا ومنظمات إقليمية ودولية ناشطة يف جمال إدار املياذو كما متّ إنشاء "منهاج
تعاوني إقليمي" لتبادل املعارت واملعلومات والبيانات.
 -76وأُجرييف عمليات تقييم إلنتاجية مياذ الزراعة عم ااتخدام منحنيات إنتاج األغذية وكلفة اإلمدادات لتحديد
امليز التنافسية يف إنتاج األغذية يف مخسة بلدان (مصر واألردن واملغرب وعُمان وتونا) .وبهدت دعم البلدان
على صعيد تتبّع ورصد كفاء املياذ وإنتاجيتهاو باشرت املنظمة تدابري لوضع أنظمة ألاا املقارنةو ورصد ااتخدام
املياذ واإلبالغ عنعو مبا يف ل من خالل اباتشعار عن بُعد.

C 2017/8 Programme Implementation Report 2014-15 – Web Annex 4

25

 -77وباباتجابة إىل التوصيات الصادر عن الدور اليانية واليالث ،للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنىو أقاميف املنظمة
شراكةً مع املركز الدولي للبحوث الزراعية يف املناةل اجلافة يف إةار مبادر دعم اعتماد تقنيات جديد من أجل حتس،
الكفاء يف املواقع التجريبية يف نظم الزراعة البعلية واألراضي اجلافة يف مصر واألردن واملغرب وتونا.
 -78ويف إةار املبادر و أقاميف املنظمة أيضاً شراكةً مع املركز الدولي للزراعة امللحية وغريذ من الشركاء يف البحوث
إلةالق مشروع رييب من أجل دعم منهاج إقليمي حول إدار اجلفات وتغيّر املناخو ودعم السيااات والمامج الوةنية
املعنية باجلفات يف مصر واألردن ولبنان واملغرب.
 -79وقدّميف املنظمة الدعمو من خالل ذذ املبادر و بعتماد الطاقة الشمسية من أجل خفض تكاليف الريّ يف مصر
واليمن .ويتم البحث يف القيام بتدخالت مماثلة يف األردن ولبنان واورية خالل فرت السنت .2017-2016 ،ويف الوقيف
اتعو تعمل املنظمة مع شركائها على إصدار توجيهات باتخدام الطاقة الشمسية على النحو األميل يف الريّ وتقليص
اآلثار السلبية ايتملة على املياذ اجلوفية.
 -80وقد ااندت املنظمة بمركزية حوكمة املياذ يف اليمنو وتعزيز دور وقدرات مجعيات مستخدمي املياذ ومصلحة
حوض صنعاء .ومن املتوقع أن يت ّم توايع نطاق ذا املشروع ليشمل أحواضاً مائية أخرى يف املستقبل.
 -81وتقيم املنظمةو يف إةار ذذ املبادر و شراكةً مع املركز الدولي للزراعة امللحية واملركز الدولي للبحوث الزراعية
يف املناةل اجلافة لدعم إنشاء مركز اإلبداع الزراعي يف اإلمارات العربية املتحد بوصفع مركزاً إقليمياً لالمتياز يف جمال
البحوث والتنمية حول قدر الزراعة ايمية على خفض ااتهالل املياذ يف دول جملا التعاون اخلليجي.
 -82وأصدر املكتب اإلقليمي منتج ،رئيسي ،من منتجات املعرفة خالل فرت السنت ،ما "حنو اارتاتيجية
إقليمية تعاونية من أجل مياذ الزراعة يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا" و"ية عامة عن األمن الغذائي والتغذية
يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا" .وقد جرى توزيع املطبوع ،وااتُخدما على نطاق وااع ألغراض الدعو بشأن
قضايا املياذ واألمن الغذائي والتغذية.

الدروس املستخلصة
 -83وقد برزت ثالث عِم رئيسية من تنفيذ املبادرات اإلقليمية اليالث يف فرت السنت،
( )1لقد ااعد إعطاء األولوية لأل دات ال حدد ا املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى يف تركيز أنشطة املنظمة حول أ دات
ونتائج اارتاتيجيةو وحسّن إىل حد كبري اخطيط العمل والكفاء يف اخصيص املوارد؛ ( )2واا م تنظيم عمل املكتب
اإلقليمي للشرق األدنى ومشال أفريقيا يف إةار املبادرات اإلقليمية اليالث يف حتس ،التآزر والتكامل ب ،األنشطةو وأدّى
إىل ف هم أفضل لعمل املنظمة يف صفوت الشركاء والبلدان األعضاءو وعزّز إقامة الشبكات اإلقليمية حول المامج والقضايا
2015-2014
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وحسّن عملية الرصد واإلبالغ عن النتائج؛ ( ) 3يف ابيل املضي قدماًو اوت تتّسم امللكية القطرية وتعبئة املوارد بأ مية
حامسة يف توايع نطاق التدخالت مبوجب املبادرات اإلقليميةو توخي ًا لتحقيل آثار تدوم ةويالً.
حمطّ الرتكيز...
أُعدّ مشروع التعاون التقل "حتس ،نظم املعلومات واإلنذار املبكر عن األمن الغذائي لالاتجابة الفعالة القائماة علاى القادر
على الصمود يف البلدان املتأثر باألزمة السورية" من ضمن برنامج أمشل يهدت إىل إقامة منصة معلومات عن األمن الغاذائي
قائمة على الما  ،يف كل من األردن ولبنان واورية وإقليم كرداتان العراقو مبا يشمل الشبكة اإلقليمية لتحليل املعلومات
عن األمن الغذائي املمولة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وال تشارل يف تنفيذ ا كل من الفاو والشاركاء .وتتايح اذذ
الشبكة منصة معلومات لتحس ،عمليات حتليال أوضااع األمان الغاذائي مان خاالل تقيايم املعلوماات عان األمان الغاذائي
والتغذيةو وحتليلها ونشر ا.
وقد نفذت املنظماة برناجما ًا للنقاد مقابال العمال يف العاراق اعتباارًا مان شاهر نوفمم/تشارين اليااني  2014وحتاى شاهر
يونيو/حزيران  2015يف إةار اااتجابة األمام املتحاد الطارئاة علاى نطااق واااع يف العاراق بتمويال مان اململكاة العربياة
السعودية .و ذا املشروع املنفذ يف إةار املبادر اإلقليمية لألمن الغذائي والتغذية قد ااعد الفئات األكير تأثراً باألزمةو خاصةً
يف حابت فقدان العمل أو الدخل أو ابل العيش أو فرص اإلنتااج ابقتصاادي .وكاان المناامج موجها ًا للساكان الناازح،
داخلياً وللمجتمعات املضيفة وللعائدين إىل ديار م يف ايافظات اجلنوبية والواطى والشمالية من العراق مان خاالل تاوفري
فرص عمل مؤقيف هلم بفضل إعاد التأ يل وحتس ،البنى التحتية الزراعية وأصول اإلنتاج .وكانيف النتائج الرئيسية الا
حققها المنامج إدخال التدفقات النقدية جماددًا إىل اجملتمعاات ايلياة املساتفيد وتنشايط األااواق ايلياة واااتعاد
الوظائف ابقتصادية األاااية .وااتمرت النتائج حتى ما بعد إنهاء أنشطة المنامج .ومكّنيف فارص العمال الا أتاحتهاا
برامج النقد مقابل العمل الكيريين ممن كانوا ايضطرون لوب ل إىل التنقل من مكان إىل آخر بفعل األزماات لتاأم ،اابل
عيشهم .وقد يكون النقد مقابل العمل وايلة فعالة إلحداث تغيري إيجابي فهو يوفر املساعد ليا فقط على شكل ااتعاد
ابل العيش بل أيضاً من خالل خلال فارص اقتصاادية وتشاجيع الاتالحم با ،مجياع األعضااء املتاأثرين باألزماة داخال
اجملتمع ايلي.

