CFS 2016/43/Inf.21

2016







20162117



i



I

2030

1

56
2016i i 

i

i i


 
 




www.fao.org

A

2

CFS 2016/43/Inf.21

2015




CFS

2


 









II



3



1.9v 200i v 

3.5




4




v i 
v i i 

CFS 2016/43/Inf.21

3

v i

i i




i x 








5







x 
xi

 III



6






1



4

CFS 2016/43/Inf.21

1


21

3

21
3
4


2016Growing Food for Growing CitiesT. Reardon


7


1





1
x i i 



a




CFS 2016/43/Inf.21

5





b






c








2
x i i i 

 1


6

CFS 2016/43/Inf.21


2



8





CFS 2016/43/Inf.21

7





9







a





b



c









10










11





8

CFS 2016/43/Inf.21


1
2
3
4




 IV


12




x i v 







x v 



a







CFS 2016/43/Inf.21

9





b








c










M&E

d








13




10

CFS 2016/43/Inf.21


x v i 

xvi i



V



14

2
2030










15



 






16








CFS 2016/43/Inf.21

11

 VI


17















18










19


——


2030

12

CFS 2016/43/Inf.21





CFS 2016/43/Inf.21

13





 1


 2


 3






















4






14

CFS 2016/43/Inf.21









قامت منظمة الفاو بتنفيذ مشروع في رواندا
لتمكين النساء من االنخراط في سالسل القيمة
المحلية والتجارة اإلقليمية من أجل تحسين األمن
الغذائي والتغذية .يبقى الفقر وتمكين النساء من
أھم القضايا ذات الصلة التي يجب مواجھتھا في
مجال الزراعة في رواندا.

يقوم برنامج األغذية العالمي بتنفيذ مشروعات
متنوعة في الدول النامية لتحسين توريد
واستھالك األطعمة المغذية من خالل برنامج
الوجبات المدرسية المحضرة منزليًا وزيادة
تكامل السوق المحلية .في  ،2015وفر برنامج
األغذية العالمي وجبات لحوالي  17.4مليون
طفل في  62دولة ،يتم تنفيذ برامج الوجبات
المدرسية المحضرة منزليًا في  37دولة منھا.
يوفر برنامج الوجبات المدرسية المحضرة
منزليًا أطعمة يتم إنتاجھا وشراؤھا محليًا ألطفال
المدارس بھدف زيادة الفوائد التي تعود على
األطفال والمزارعين والمجتمعات.
في زامبيا ،تقوم الشراكة مع الوكاالت القائمة في
روما على تدعيم سالسل القيمة في اللوبيا والفول
لتحقيق النفع لصغار المزارعين فيما يتعلق
ببرنامج الوجبات المدرسية المحضرة منزليًا
الذي ينفذه برنامج األغذية العالمي مع االھتمام
القوي بالفروق بين الجنسين .يتبع المزارعون
أساليب الزراعة الحافظة للموارد ""CASU
التي حددتھا منظمة الفاو ويقوم برنامج األغذية
العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية
بتطوير مراكز تجميع محلية لزيادة كفاءة سالسل
القيمة في الحبوب البقولية.

قام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بتنفيذ
مشروع في موريتانيا لتقوية سالسل القيمة لدى
صغار المالك حفاظًا على استقرار التوريد
المحلي لألطعمة المغذية )الخضروات( مع تقوية
سبل العيش المحلية في الوقت نفسه وتقليل
االعتماد على االستيراد .يقتصر توافر
الخضروات التي يتم استھالكھا في ھذه الدولة
على مواسم معينة تصل مدتھا إلى  4شھور في
اإلنتاج المحلي و 8شھور في الخضروات
المستوردة )وھو ما ال يتحمل صغار المالك
الفقراء نفقاته( .يستطيع اإلنتاج المحلي أن يسھم
مساھمة قوية في التغذية من خالل التدخالت في
الطلب والعرض على حد سواء .اشتملت أنشطة
المشروع على اإلنتاج التدريجي وغير
الموسمي ،واإلغناء البيولوجي وتحسين التخزين
والتحضير والبنية التحتية والعمليات في السوق
وزيادة التنسيق الرأسي وتشجيع المستھلكين.
استفادت  50000أسرة من ھذا المشروع.

تمثل التجارة عبر الحدود في المنتجات الغذائية
نسبة  %80بشكل غير رسمي و %74من أولئك
التجار غير الرسميين ھُن سيدات.
يسھم ھذا المشروع في التغذية عن طريق تسھيل
التدفقات التجارية وتحسين الدخل لدى النساء
الالتي يلعبن دورًا مركزيًا في التغذية داخل
المنازل .يركز ھذا المشروع بصفة أساسية على
بناء القدرات المتعلقة بمھارات األعمال التجارية
والحصول على التمويل.
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