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النتائج الخاصة باألبعاد اإلقليمية

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمةwww.fao.org :
MW815/A
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يتمحور عمل منظمة األغذية والزراعة على املس ت ت ت تتتوى ا قليمي حو املبادرات ا قليمية األمر الذ يتي هنجا
-1
متكامال ملعاةجة القاتتايا ات األولوية ويرتتتد تنليذ الاامط الق رية .وتشت دكل املبادرات ا قليمية الية عابرة للتخصتصتتات
من أجل تعزيز التنليذ وضت تتماأ الت ثأل ل األولويات الرئيست تتية لكل إقليا يما تست تتاها ل رتقيق األهدا االس ت ت اتيجية.
وتعرض اللقرات التالية بإجياز ا جنازات اليت رتققت على ص ت ت ت ت ت تتعيد كل مبادرة من املبادرات ا قليمية .وميكن االطالع
1
على مزيد من التلاصيل ضمن الوثائق املق ددمة إىل املؤمترات ا قليمية اخلمسة.

أفريقيا
يدتست تتا املشت تتئداأ الرذائي والزراعي ل أ ريقيا بتحديات اةجوع وست تتور الترذية واللقر واالاض مست تتتوى ا تاجية
-2
التعرض أل واع تللة من الصتتدمات امثل الصتتدمات النانة عن ترأل املنا والنزاعات).
وضتتعس ستتالستتل القيمة وتتتدة د
وقد أدت الاامط االست ت ت اتيجية دورا أس ت تتاس ت تتيا ل متكني املنظمة من االس ت تتتجابة بلعالية لتلي التحديات وتلبية األولويات
ل ا قليا األ ريقي ب ريقة متسقة ومتناسقة وتعاو ية.

ألف -إلتزام أفريقيا بالقضاء على الجوع بحلول عام

2025

بتيسأل من الا امط االس اتيجي ملنظمة األغذية والزراعة املعين بالقاار على اةجوع واألمن الرذائي والترذية
-3
االا امط االس اتيجي  )1وبالتعاوأ مع الاامط االس اتيجية  2و 3و 4و 5تدعا املبادرة ا قليمية املتعلقة بالتزام أ ريقيا
بالقاار على اةجوع حبلو عام  2025هنجا تامال ومتكامال للجئود الق رية وا قليمية اللرعية وا قليمية وحو رتقيق
االلتزامات ا قليمية والعاملية اأهدا ماالبو واهلد  2من أهدا التنمية املستدامة على التوايل).
وتواصل املنظمة تعزيز تعاوهنا مع االرتاد األ ريقي واجملموعات االقتصادية ا قليمية .وقد ركزت مشاركة املنظمة
-4
على دعا وضع السياسات واالس اتيجيات وخ ط االستثمار و ظا الرصد وتنليذها من أجل رتسني األمن الرذائي
والترذية واملساواة بني اةجنسني واحلماية االجتماعية واستثمارات الق اع اخلاص وتعزيز القدرات املؤسسية لتحسني التنليذ
يسرت املنظمة احلوار ل اجا السياسات من أجل حشد املشاركة السياسية
والتنسيق بني أصحاب املصلحة واملسارلة .كما د
وحو تنليذ االلتزامات العاملية وا قليمية اال سيما أهدا التنمية املستدامة وإعالأ ماالبو واملؤمتر الدويل الثاين املعين
بالترذية) وتعزيز اليات املسارلة املتبادلة اال عن بنار قدرات التنليذ.

 1الوثائق  ARC/18/7ا)http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/ARC_30/MV725_7/MV725_ARC_18_7_en.pdf
و APRC/18/7ا)http://www.fao.org/3/mw286en/mw286en.pdf
و ERC/18/5ا)http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/ERC_31/MW161_5/MW161_ERC_18_5_en.pdf
و LARC/18/5ا)http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/MV886_5/MV886_LARC_18_5_en.pdf
و NERC/18/2ا)http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/NERC_34/MV587_2/MV587_NERC_18_2_ar.pdf
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وعقدت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية دوة إقليمية بش أ الترذية ل عام  2017بيدنت األبعاد
-5
واخلصائص ا قليمية للنظا الرذائية من أجل ظام غذائي صحي وترذية حمسنة كما أدى تعاوأ املنظمة مع مصر التنمية
األ ريقي إىل وضع اس اتيجية للمصر ل اجا الترذية تشمل إدارات متعددة.
وعلى الصت تتعيد الق ر تدعا املنظمة البلداأ األعات تتار ل است تتتعراض ست تتياست تتالا واس ت ت اتيجيالا املتعلقة باألمن
-6
الرذائي والترذية وتنليذها .و ا ت ت ت تتال عن لي دأبت املنظمة على تو أل الدعا ل اجا الس ت ت ت تتياس ت ت ت تتات من خال العمل
مباترة مع ظرائئا الرئيسيني ل احلكومات لدى  13بلدا أ ريقيا ول اةجماعة االقتصادية لدو غرب أ ريقيا األمر الذ
ستتاعد على رتستتني بيئة الستتياستتات واملؤس تستتات من أجل التنستتيق عا تلس الق اعات ول احلوار بش ت أ الستتياستتات
وتعزيز القدرات على رتليل السياسات وإصالحئا وصياغة الاامط وتنليذها.
وبا ضتتا ة إىل ما تقدم ع تعزيز قدرات املكاتل الوطنية لاحصتتارات وجئات االتصتتا التابعة لوزارات الزراعة
-7
ل  24بلدا أ ريقيا؛ وبالعمل مع املؤسسات الرئيسية املعنية ع رتديد مبادرات قائمة لرصد األمن الرذائي على الصعيدين
الوطين وا قليمي وجرى اعتماد مقياس تلش تتي النقص الترذو ومقياس املعا اة من ا عدام األمن الرذائي ك داتني هامتني
لرصت ت تتد أهدا التنمية املست ت تتتدامة .وع إ تام تقريرين إقليميني عامني س ت ت تلد ا الات ت تتور على حالة األمن الرذائي والترذية ل
أ ريقيا ات تتال عن الست تتياست تتات والاامط الداعمة و شت تتر ا على ا واست تتع ل عامي  2016و .2017وأخألا ي دس ت ترت
املنظمة تقاس تتا التجارب من خال التعاوأ ل ما بني بلداأ اةجنوب س تتا ت ل تعزيز الس تتياس تتات و يط التدخالت
ل اجا األمن الرذائي والترذية وتنليذها ودعمت التحليل القائا على األدلة ألوجه عدم املس تتاواة بني اةجنس تتني ومتكني
املرأة من خال التقييا الق ر الشت ت ت تتامل للمست ت ت تتاواة بني اةجنست ت ت تتني ل الق اعني الزراعي والريلي لدى البلداأ األعات ت ت تتار.
وسيساعد لي ل تصميا سياسات تاملة من أجل رتقيق التزام أ ريقيا بالقاار على اةجوع وسور الترذية.

باء -تكثيف اإلنتاج المستدام وتطوير سالسل القيمة
تقوم هذه املبادرة ا قليمية بتيست ت ت ت ت تتأل من الاامط االس ت ت ت ت ت ت اتيجية للمنظمة بش ت ت ت ت ت ت أ الزراعة املست ت ت ت ت تتتدامة االا امط
-8
االس اتيجي  )2والنظا الرذائية االا امط االس اتيجي  )4وبالتعاوأ مع الا امط االس اتيجي  3بدعا اةجئود ا قليمية
وا قليمية اللرعية والق رية ل تعزيز األغذية والزراعة املست ت تتتدامة وت وير ست ت تتالست ت تتل القيمة الشت ت تتاملة من خال هنط للنظا
الرذائية يتسا مبزيد من التكامل والشمو  .وتتامن اجملاالت اليت تدعمئا املنظمة طائلة واسعة من الق اعات.
ولقد دعمت املنظمة تنليذ اخل وط التوجيئية ال وعية بش أ احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي مبا ل لي ت وير
-9
الرصد والتقييا حلوكمة األراضي وتكييس احللو املتعلقة بإدارة األراضي امللتوحة .وقدمت املنظمة الدعا أياا دارة
الرابات مبا ل لي قيادلا ملكوأ الرابات واألمن الرذائي ل ا طار االس اتيجي للرابات ل أ ريقيا الوس ى بالتعاوأ
مع اةجماعة االقتصادية لدو وسط أ ريقيا وهيئة الرابات ل أ ريقيا الوس ى .ودعمت تقييا االحتياجات املؤسسية والتقنية
ل اجا رصد الرابات ومستويات اال بعاثات املرجعية للرابات والوصو إىل األموا املتصلة مببادرة إعادة املناظر ال بيعية
األ ريقية إىل هيئتئا األصلية من خال الية إصالح الرابات واملناظر ال بيعية .وبا ضا ة إىل لي دعمت املنظمة أكثر
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من  20بلدا ل صياغة مشاريع رامية إىل التصد لترأل املنا و 11بلدا ل رتسني الوسائل والت بيقات ل اجا تربية األرز
واألعما التجارية الزراعية ل سالسل قيمة األرز.
 -10وإ دأ دعا املنظمة ل إطار النئط الشاملة واملتكاملة قد ساعد املزارعني من أصحاب احليازات الصرألة كذلي ل
رتسني سبل معيشتئا .وتتامن األمثلة االبتكارات املؤسسية ل حشد املدخرات على مستوى القرى من أجل التخليس
من القيود على السيولة ل غا ا واملشاريع الزراعية الكبألة احلا ظة للموارد ل زامبيا وكينيا وتشجيع إعادة ت هيل املناظر
ال بيعية من أجل استصالح أكثر من  3 000هكتار من النظا الزراعية املختل ة بالرابات واملراعي ل بوركينا اسو والنيجر.
 -11ول اجاالت ت وير س ت تتالس ت تتل القيمة تقدم املنظمة الدعا للبلداأ ل ما خيص ليئة البيئة املواتية لتنمية املش ت تتاريع
الصت ت ت ت تترألة املست ت ت ت تتتدامة .وقد ع تعزيز القدرات ل غابوأ وغا ا والكامألوأ وكوت ديلوار على صت ت ت ت تتعيد هنط مو م األعما
الشت ت ت ت ت ت تتاملة كما لذت هنط النظام الرذائي على تربية األاما ونئيزها ل عدة بلداأ .وأدى الدعا املقدم إىل اهليئات
ا قليمية ملص ت تتايد األاما اةجنة مص ت تتايد األاما وتربية األحيار املائية الداخلية وةجنة مص ت تتايد األاما ل أ ريقيا الش ت تترقية
وأ ريقيا الوس ى) إىل رتسني التنسيق واملوارمة بني األ ش ة.

جيم -بناء القدرة على الصمود في األراضي الجافة في أفريقيا
يسرها الا امط االس اتيجي للمنظمة االا امط االس اتيجي  )5بالتعاوأ مع
 -12سا ت هذه املبادرة ا قليمية اليت د
الاامط االس اتيجية  1و 2و 3ل دعا البلداأ واةجماعات االقتصادية ا قليمية لوضع اس اتيجيات للقدرة على الصمود
مثل تعزيز القدرة على الصمود ل اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية من خال إضلار ال ابع املؤسسي على اجموعة
العمل املعنية باألمن الرذائي والترذية واستعراض ا طار االس اتيجي للقدرة على الصمود ل املبادرة املعنية باالستدامة
والتحصني ضد كوارث اةجلا ورتقيق االستدامة للئيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية .وعالوة على لي قدم الدعا
لوضع الصيرة النئائية الس اتيجيات بنار القدرة على الصمود ل إثيوبيا وزمبابو ومدغشقر ومكا حة األمراض املعدية
ات األثر القو الناتئة أو اليت ظئرت اجددا مثل التئديدات الوبائية املستجدة.
 -13وقد و رت التقارير التوليلية عن السياسات اليت أعدلا املنظمة األساس جرار حوار بش أ السياسات
عن مسا ة الثروة احليوا ية ل البلداأ األعاار ل اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية .وقدمت املنظمة الدعا ل اجا
بنار القدرات من أجل صياغة اس اتيجيات مناسبة دارة أعال احليوا ات ل األراضي اةجا ة ل  11بلدا ول براجة
القدرة على الصمود ضمن التدخالت النقدية ل بلداأ وسط أ ريقيا وجنوهبا .وقد قدمت إىل بلداأ الساحل والقرأ
األ ريقي رصة تباد التجارب بش أ الرعي والصلة بني املساواة بني اةجنسني والقدرة على الصمود اال عن احلوكمة
املؤسسية للقدرة على الصمود.
 -14وقد كاأ الدعا الذ قدمته املنظمة حلوايل  30بلدا عاوا ل مراقبة وإدارة تلشي كبأل لدودة احلشد اخلريلية
هدد إ تام الذرة ل أ ريقيا .وأيدت األجئزة املعنية بالسياسات لدى االرتاد األ ريقي إطارا بر ااجيا دارة دودة احلشد
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اخلريلية أعد بقيادة منظمة األغذية والزراعة .وقد دعيت املنظمة إىل تنسيق اةجئود الرامية إىل دعا إدارة دودة احلشد
اخلريلية ومكا حتئا ل أ ريقيا .وباملثل عملت املنظمة مع تركار ملكا حة تلشي كبأل للو زا ال يور هدد ق اع الدواجن
ل بلداأ غرب أ ريقيا.
 -15وتقوم املنظمة مبس ت ت ت تتاعدة البلداأ األعا ت ت ت تتار ل أ ريقيا الرربية والوست ت ت ت ت ى ابالتعاوأ مع اللجنة الدائمة املشت ت ت ت ت كة
بني الدو املعنية مبكا حة اةجلا ل من قة الست ت ت تتاحل واةجماعة االقتصت ت ت تتادية لدو غرب أ ريقيا واالرتاد االقتصت ت ت تتاد
والنقد لررب أ ريقيا) ل القاتتار على مبيدات اا ات احلالية املتقادمة مبا ل لي امللوثات العاتتوية الثابتة واملخللات
املرتب ة هبا لتعزيز القدرة على ا دارة السليمة ملبيدات اا ات على الصعيدين ا قليمي والوطين.

دال -الشراكات
 -16ي دس ت ترت الش ت تراكات املعقودة مع الشت تتركار ا قليميني اواخاصت تتة االرتاد األ ريقي) وا قليميني اللرعيني ااةجماعات
االقتصادية ا قليمية) والق ريني ت وير السياسات واالس اتيجيات وتنليذ الاامط وتتبع التقدم احملرز .وقد ساها التعاوأ
مع وكاالت األما املتحدة وال سيما الوكاالت اليت توجد مقارها ل روما واملؤسسات املالية الدولية امثل مصر التنمية
األ ريقي والبنتتي التتدويل) والش ت ت ت ت ت تتركتتار ل املوارد والش ت ت ت ت ت تتركتتار ل متتا بني بلتتداأ اةجنوب إست ت ت ت ت ت تئتتامتا كبألا ل رتقيق النتتتائط
على املستوى الق ر .
 -17وتت ت ت تتاركت املنظمة مع الوكاالت اليت توجد مقارها ل روما ل حوارات ر يعة املست ت ت تتتوى بش ت ت ت ت أ الست ت ت تتياست ت ت تتات
مع احلكومات وأصت تتحاب املصت تتلحة ااخرين؛ ومن أبرزها العمل معا لبنار القدرة على الصت تتمود والت هل حلاالت ال وار
واالستجابة لظاهريت النينيو والنينيا و لي ل سيا خ ة عام  .2030ومن خال ا طار امللاهيمي املش بني الوكاالت
اليت توجد مقارها ل روما املعنوأ "تعزيز القدرة على الصت ت ت ت ت تتمود من أجل األمن الرذائي والترذية" تتعاوأ هذه الوكاالت
ل بنار القدرة على الصمود لدى اللئات الاعيلة من السكاأ من خال اس اتيجيات وإجرارات منسقة ل عدة بلداأ.
كما تدعا املنظمة وبر امط األغذية العاملي وحدة رتليل القدرة على الص ت ت ت ت ت تتمود اليت تقودها اهليئة احلكومية الدولية املعنية
بالتنمية جرار رتليالت لس ت ت تتياقات القدرة على الص ت ت تتمود ولوض ت ت تتع اس ت ت ت ت اتيجية مش ت ت ت ت كة لالتص ت ت تتاالت وأدوات التعلا
ا لك وين .كما تعاو ت الوكاالت اليت توجد مقارها ل روما بشت أ عدد من املبادرات على املستتتوى الق ر مبا ل لي
زيارات مشت ت ت ت كة ر يع ة املس ت ت تتتوى ومش ت ت تتاريع مشت ت ت ت كة بشت ت ت ت أ اللاقد واملئدر من األغذية من أجل إدارة مكا حة اا ات
اليت رتملئا النواقل ورتسني صحة احليوا ات وإ تاجيتئا وتقييا األثر.
 -18وخال عامي  2016و 2017ق ددمت املنظمة مساعدة تقنية كبألة إىل احلكومات ل تصميا عدد من عمليات
االستثمار بالشراكة مع املؤسسات املالية الدولية وال سيما البني الدويل والصندو الدويل للتنمية الزراعية .ويسرت املنظمة
من خال التعاوأ ل ما بني بلداأ اةجنوب عددا من الزيارات وبرامط تباد اخلاات املتعلقة بالسياسات واالبتكارات
واحلد من اللقر واألمن الرذائي والتنمية الزراعية والالمركزية وا حصارات الزراعية وغألها ل ما بني البلداأ األ ريقية وكذلي
بني أ ريقيا والبلداأ ل اةجنوب العاملي.
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آسيا والمحيط الهادئ
 -19بنار على ت ييد مؤمتر املنظمة ا قليمي اسيا واحمليط اهلاد ل الل ة  2017-2016متحورت إجرارات املنظمة
املتعلقة ب ولويات ا قليا على أربع مبادرات إقليمية هي :رتد القاار على اةجوع ل اسيا واحمليط اهلاد ؛ واملبادرة
لألرز؛ والتكثيس املستدام ل بية األحيار املائية من أجل النمو األزر ؛ وت وير سالسل القيمة احمللدية لألمن الرذائي
ا قليمية د
والترذية ل بلداأ جزر احمليط اهلاد .

ألف -المبادرة اإلقليمية لتحدي القضاء على الجوع
 -20على املستتتوى الق ر تعززت هذه املبادرة وو دس تعت ا االلتزام الستتياستتي الوطين بتحقيق القاتتار على اةجوع
االا امط االس ت ت ت ت اتيجي  .)1و يما التزمت بلداأ ا قليا كا ة بتنليذ اهلد  2من أهدا التنمية املس ت ت ت تتتدامة إ دأ بلدا ا
عدة ضمت تايلند ومجئورية الو الدميقراطية الشعبية و يجي و ييت ام وكمبوديا وميامار و يبا قد أعلنت راميا اعتزامئا
القا تتار على اةجوع وس تتور الترذية من خال إطال التحد الوطين للقا تتار على اةجوع واالس ت اتيجية الوطنية لتحد
القا ت ت ت تتار على اةجوع وخ ة العمل الوطنية لألمن الرذائي والترذية .وقدمت املبادرة كذلي الدعا لص ت ت ت تتياغة است ت ت ت ت اتيجية
ومئدت ال ريق الس ت ت ت اتيجية البحث والت وير
التنمية الزراعية الوطنية واالس ت ت ت اتيجية الوطنية للمكننة ل تيمور-ليشت ت تتيت د
ل اجا الزراعة من أجل القاار على اةجوع ل أ را ستاأ.
 -21وع إطال بر امط ت ثأل األمن الرذائي والترذو والقدرة على الصمود واالستدامة والتحو باالت ا مع االرتاد
األورويب ل عشرة بلداأ من ا قليا ألجل تقدمي دعا مباتر ومكيدس ل اجا السياسات إىل احلكومات برية رتسني
األمن الرذائي واحلالة الترذوية.
 -22وعلى املستوى ا قليمي/ا قليمي اللرعي أطلقت مبادرة "األغذية الذكية للمستقبل" من أجل تعزيز التنوع
الزراعي والتكثيس املستدام للتصد للجوع وسور الترذية ااهلد االس اتيجي  .)2وقد ا اا أكثر من  30تريكا وطنيا
ودوليا بشكل اعل إىل مبادرة األغذية الذكية للمستقبل اليت ت جا حاليا إىل اس اتيجيات وسياسات حكومية وطنية
ملموسة بش أ األمن الرذائي والترذية .وقد تعاو ت املبادرة أياا بشكل اعل مع راب ة أما جنوب تر اسيا وراب ة
التعاوأ االقليمي ل جنوب اسيا حو اس اتيجية لألمن الرذائي والترذية.

باء -مبادرة األرّز اإلقليمية
 -23جنحت مبادرة األرز ا قليمية ل إثبات أأ ظا التكثيس املس ت تتتدام تام األرز ال تو ر وائد متعددة وحس ت تتل
مبا يئا زيادة ا تام وارتلاع األرباح بالنست ت تتبة للمزارعني وإما تلات ت تتي كذلي إىل منا ع مناخية من خال ارست ت تتات مثل
التناوب على ال طيل والتجليس واأل ظمة املتكاملة تام األرز واألاما  .وقد أظئرت دراس ت ت ت ت ت تتات حالة متعلقة بنظا
التكثيس املس ت ت ت تتتدام تام األرز أ ده ل أعقاب التدريبات لدى املدارس احلقلية للمزارعني أدى اعتماد ارس ت ت ت تتات احلل

7

C 2019/8-WA7

والتوسع من قبل املزارعني املشاركني يئا إىل خلض التكاليس من خال خلض كميات البذور املستخدمة وزيادة غالت
األرز وبالتايل زيادة األرباح للمزارعني.
 -24ويعتا إرست ت تتار املكننة الزراعية ورتديثئا هد ا مئما .لي بعض البلداأ زادت تكللة اليد العاملة الزراعية بشت ت تتكل
كبأل واخاصتتة خال الزراعة واحلصتتاد .وقد أتتتارت املنظمة إىل االاض بنستتبة  20ل املائة ل اليد العاملة مقار ة بالزراعة
اليتدويتة ول الوقتت املخص ت ت ت ت ت تتص للئكتتار الواحتد واالتاض بنست ت ت ت ت ت تبتة  20ل املتائتة تقريبتا ل تكتاليس ا تتام مع تراجع
ا ال ت ت  70ل املائة على صعيد استخدام البذور لدى االستعا ة بآلة البَذر من أجل النثر املباتر للبذور بدال من العملية
اليدوية للزرع.
 -25وقد تراجعت معدالت قداأ األرز بعد احلصاد على مستوى املنتجني والقرى بنسبة بلرت  60ل املائة ل ميامار
بعد إجرار الدورات التدريبية ملنظمة األغذية والزراعة حو تقنيات األرز اخلام من أجل رتسني احلصاد والتجليس والتخزين.
وع تدريل ما اجموعه  4 000مزارع على احلد من اقد األرز ل مجئورية الو الدميقراطية الشعبية وميامار.

جيم -المبادرة اإلقليمية للنمو األزرق
 -26قامت املبادرة ا قليمية للنمو األزر بدعا البلداأ األعا ت ت ت ت تتار ل رتس ت ت ت ت تتني إدارة مص ت ت ت ت تتايد األاما و اية النظا
ا يكولوجية املائية .وق ددم الدعا التقين لتنليذ خ ط العمل الوطنية حو الص ت ت ت ت ت تتيد غأل القا وين دوأ إبال ودوأ تنظيا
واال ا ت تتمام إىل االتلاقيات الدولية امثل االتلا بشت ت ت أ التدابأل اليت تتخذها دولة املينار واتلا األما املتحدة لألرص ت تتدة
الس تتمكية) من خال تو أل املش تتورة ل اجا القا وأ والس تتياس تتات وبنار القدرات .ودعمت املنظمة البلداأ ل اجا تنمية
القدرات من أجل النئوض بنئط النظا ا يكولوجية ملص ت تتايد األاما  .وبالتعاوأ مع مر ق البيئة العاملية س ت تتاعدت املنظمة
ل تعزيز التعاوأ ا قليمي بش أ إدارة النظا ا يكولوجية البحرية الكبألة ل خليط البنرا والبحار ا دو يسية.
 -27كما دعمت املبادرة رتديد املمارسات الزراعية املبتكرة لالستزراع املائي الزراعي ل البلداأ األعاار من أجل
رتسني كلارة ا تام واستدامة ق اع تربية األحيار املائية .وبرهنت املنظمة باالت ا مع الوكاالت الوطنية عن جدوى
ال بية املبتكرة املتكاملة لألرز واألاما وال بية املتكاملة لألزر واألربياأ ل العديد من البلداأ .ووضعت املنظمة أياا
خ وطا توجيئية نية إقليمية للممارسات اةجيدة لل بية املتكاملة بني األرز واألاما وقامت بتجريل أربع أدوات لتخ يط
تربية األحيار املائية وإدارلا.
 -28ودعمت املبادرة البلداأ ل تعزيز سالسل القيمة الشاملة واملراعية للش أ اةجنساين ل اجا مصايد األاما وتربية
األحيار املائية .ومشل لي العمل على املستوى األويل لدعا تنليذ اخل وط التوجيئية ال وعية لاماأ استدامة مصايد
األاما الصرألة احلجا وتنظيا حلقة عمل مش كة بني خاار منظمة األغذية والزراعة ومركز تنمية مصايد األاما ىف
جنوب تر اسيا بش أ هنط إقليمي هلذه املس لة وتعزيز تربية األحيار املائية وإ تام العلس والبذور على املستوى الق ر .
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 -29وقامت املنظمة بدعا البلداأ ل بنار قدرة ق اعي مصايد األاما وتربية األحيار املائية على الصمود ن دلذت
ترأل
وجربت ارسات تربية األحيار املائية املقاومة لترألات املنا واعتمدت هنجا متكاملة تشمل د
خ ط العمل الوطنية د
املنا وإدارة اطر الكوارث.

دال -المبادرة اإلقليمية لتطوير سالسل القيمة المحلية من أجل األمن الغذائي
والتغذية في بلدان جزر المحيط الهادئ
 -30من أجل دعا وضع السياسات و ظا البيا ات الوطنية وا قليمية القائمة على األدلة وتعزيز القدرات ل مجع
ا حصارات الزراعية ورتليلئا قامت منظمة األغذية والزراعة بصياغة خ ة اس اتيجية جديدة مدلا عشر سنوات
لاحصارات ل اجايل الزراعة والثروة السمكية بت ييد من احلكومات و لي بالتعاوأ مع مجاعة احمليط اهلاد  .ورتت مظلة
معمق للمخاطر ل اجا تربية األحيار
حسنت املنظمة البيئة التمكينية ا قليمية عا إجرار تقييا د
هذه املبادرة ا قليمية د
املائية ودراسة لتخ يط االستثمار ل اجا األعما  .كما تعززت قدرات جزر احمليط اهلاد ل ما خيص الدستور الرذائي
وسالمة األغذية وال بية املستدامة لألحيار املائية مع تقدمي مشروع اخل وط التوجيئية ملراقبة األغذية املستوردة ل البلداأ
اةجزرية للمحيط اهلاد خال الدورة الرابعة عشرة للجنة التنسيق املش كة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية ألمريكا الشمالية وجنوب غرب احمليط اهلاد .
 -31وا وى الدعا على املستوى الق ر مساعدة املؤسسات احلكومية ل وضع سياسات واس اتيجيات وطنية للزراعة
وا حصارات و اية احملاصيل والنباتات وسالمة األغذية وجودلا وصحة احليواأ ومصايد األاما من بني أمور أخرى.
وا وى أياا على دعا رتسني البيا ات من أجل صنع القرارات القائمة على األدلة مثل ت ثأل الارائل واستعراض األسوا
والتقارير حو األماط الرذائية .وعملت املنظمة كذلي بشكل وثيق مع املنتجني عززت قدرة املزارعني على إمداد األسوا
احمللية من خال الدورات التدريبية وإصدار التوجيئات اخلاصة بتكنولوجيا نئيز األغذية وعمليات الزراعة التعاقدية
وإدارة مرحلة ما بعد احلصاد وسالمة األغذية.

هاء -اإلنجازات في البرامج األخرى والمجاالت ذات األولوية
سالمة األغذية وصحة واحدة
 -32جرت صياغة معيار إقليمي لتدابأل الصحة النباتية يتعلدق مبعاملة اكئة املاجنا باملار الساخن للتخلص من بابة
اللاكئة برية احلد من خ ر ا صابة بذبابة اللاكئة ا يساها ل رتسني التجارة مبختلس حماصيل اللاكئة وزيادة أمنئا
البيولوجي االا امط االس اتيجي  .)4وقد وضعت بروتوكوالت ملراقبة االستألاد كما تعززت القدرة على التعامل مع املخاطر
العابرة للحدود اليت لدد سالمة األغذية.
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 -33ول ست ت ت ت ت ت تيتتا مركز ال وار لعمليتتات األمراض احليوا يتتة العتتابرة للحتتدود وا طتتار العتتاملي للمكتتا حتتة التتتدرجييتتة
لألمراض احليوا ية العابرة للحدود ع تست ت ت ت تتليط الات ت ت ت تتور على املخاطر الناتت ت ت ت تتئة عن األمراض املعدية ومقاومة مات ت ت ت تتادات
امليكروبات ل ا قليا ودعا احللو احمللية .ووضعت خ ط عمل وطنية ملقاومة ماادات امليكروبات اال عن سياسات
ات صلة وجرت تنمية قدرات املختاات واملراقبة.

ترأل املنا
جعل الزراعة والرابات ومصايد األاما أكثر إ تاجية واستدامة ل سيا د
 -34ظرا إىل التدور اخلتاص التذ يؤديته ق تاع األلبتاأ ل دعا ست ت ت ت ت ت تبتل العيو الريليتة ومتكني املرأة وترتذيتة األطلتا
وإىل تعقيد التحديات اليت يواجئئا ا قليا ل ض تتماأ أأ تكوأ تنمية ق اع األلباأ مس تتتقبال منص تتلة اجتماعيا ومس تتؤولة
إيكولوجيا ست ت دتئلت املنظمة إ شت تتار إطار است تتتدامة األلباأ ل است تتيا الذ يتست تتق بالكامل مع أهدا التنمية املست تتتدامة
كإطار توجيئي لتنمية ق اع منتجات األلباأ على وحو مستدام .وتشمل املبادرات األخرى :م بوعات املنظمة بش أ ترأل
الرابات وحيازة الرابات واحلراجة الزراعية واالس ت ت ت ت ت تتتص ت ت ت ت ت تتالح اليت تع دد أداة مليدة لتباد املعار بني البلداأ واالجتماع
ا قليمي بش ت ت ت ت ت ت أ التكنولوجيا األحيائية الزراعية ل ظا األغذية والترذية املس ت ت ت ت تتتدامة الذ اس ت ت ت ت تتتق ل اجموعة واس ت ت ت ت تتعة
من أص ت ت تتحاب املص ت ت تتلحة ت ت ت تتاركت ل احلوار حو دور وت بيق التكنولوجيات األحيائية الزراعية لتحس ت ت تتني األمن الرذائي
والترذية وجعل النظا الرذائية أكثر استدامة ل ا قليا.

رصد أهدا التنمية املستدامة وا حصارات الزراعية
 -35ع تنظيا اللعاليات ل اسيا واحمليط اهلاد من أجل شر منئجية ملؤترات أهدا التنمية املستدامة .وتواصل
املنظمة إسناد األولوية للمساعدات اللنية إىل البلداأ من أجل بنار قدرالا ا حصائية واخاصة ما يتعلق برصد اهلد ني 1
و 2من أهدا التنمية املستدامة املتصلني بالقاار على اةجوع وباللاقد من األغذية تباعا .وقام بر امط العمل ا قليمي
املعمقة للقدرات الق رية على إ تام ا حصارات الزراعية
لالس اتيجية العاملية بوضع اللمسات النئائية على التقييمات د
مسودات خل ئا االس اتيجية لاحصارات الزراعية .كما تساعد املنظمة
ل  15دولة ل احمليط اهلاد با ضا ة إىل د
حاليا مخسة بلداأ ل التخ يط للتعداد الزراعي اخلاص بكل منئا وتنليذه.

املساواة بني اةجنسني ومتكني املرأة
 -36ساها التعاوأ اةجار للمنظمة مع وكاالت األما املتحدة من خال اجموعة العمل املواضيعية ا قليمية لألما
املتحدة املعنية باملساواة بني اةجنسني ومتكني املرأة ل إصدار م بوعات مثل تقرير املساواة بني اةجنسني ل من قة اسيا
واحمليط اهلاد والتقرير حو أهدا التنمية املستدامة ودراسة األما املتحدة حو القيادة التحويلية للمرأة ل خ ة التنمية
املستدامة لعام  2030ل اسيا واحمليط اهلاد  .و شرت املنظمة أياا االس اتيجية ا قليمية للمساواة بني اةجنسني وخ ة
العمل اخلاصة بآسيا ومن قة احمليط اهلاد وخ ط العمل الق رية للمساواة بني اةجنسني .وأجنزت التقييمات الق رية
للمساواة بني اةجنسني ل بلدين اثنني واستئلت ل  12بلدا اخر .وركزت املنظمة على تقدمي دعا إضال بش أ من قة
احمليط اهلاد من خال تقدمي التدريل بش أ التخ يط املتكامل للمساواة بني اةجنسني ملكاتل املنظمة ل جزر احمليط
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ا أدى إىل إجرار تقييا جنساين متعدد البلداأ ل مخ
اهلاد
مجاعة احمليط اهلاد .

من الدو اةجزرية ل احمليط اهلاد بالتعاوأ مع أما ة

اهلجرة
يبني تقرير حالة األغذية والزراعة لعام  2017ضرورة معاةجة األسباب اةجذرية للئجرة مبا يئا اللقر ل الريس
-37
د
وا عدام األمن الرذائي وترأل املنا كما يسلدط الاور على النتائط ا جيابية للتدخالت ات الصلة .وقد تعاو ت منظمة
األغذية والزراعة مع املنظمة الدولية للئجرة ومنظمة العمل الدولية واللجنة االقتصادية واالجتماعية اسيا واحمليط اهلاد
حو موضوع اهلجرة مثال من خال دراسات احلالة عن العالقة بني الوصو إىل املوارد ال بيعية واهلجرة.

واو -الشراكات
 -38وتعمل املنظمة بالتعاوأ وباالتت ا مع أجئزة إقليمية رعية وإقليمية ودولية مثل راب ة أما جنوب تتتر استتيا
وراب ة التعاوأ ا قليمي ل جنوب است ت ت ت تتيا وأما ة مجاعة احمليط اهلاد ومصت ت ت ت تتر التنمية ااست ت ت ت تتيو والبني الدويل ومع
مؤسسات حبثية وطنية متخصصة مثل مراكز اةجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية.
 -39كما عززت املنظمة التعاوأ ا قليمي مع الوكاالت اليت توجد مقارها ل روما .واستكملت البعثات والاامط
املش كة بني بر امط األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة ملعاةجة حالة ال وار ل بنرالديو وميامار .وقد تعاوأ
الصندو الدويل للتنمية الزراعية مع املنظمة حو تعزيز قدرة جزر احمليط اهلاد على يط وصياغة سياسات مستنألة
ومناسبة من أجل تعزيز التنمية الريلية املستدامة واألمن الرذائي والترذو ل بلداأ احمليط اهلاد  .وأ شئت الية لالتصا
والتنسيق املنتظمني بني الرؤسار ا قليميني للوكاالت اليت توجد مقارها ل روما .ووا قت املنظمة وبر امط األغذية العاملي
على تنسيق األ ش ة على املستوى الق ر .
 -40وتشمل األمثلة ا قليمية الناجحة على زيادة التعاوأ بني وكاالت األما املتحدة :دوة اسيا واحمليط اهلاد بش أ
النظا الرذائية املستدامة لألغذية الصحية و"الترذية احملسنة" اليت تنظمئا منظمة األغذية والزراعة بالتعاوأ مع منظمة
الصحة العاملية وبر امط األغذية العاملي ومنظمة األما املتحدة لل لولة االيو يسيس) والبني الدويل وإ شار ريق عمل
معين بالترذية يت لس من منظمة األغذية والزراعة وبر امط األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية واليو يسيس ل إطار ريق
األما املتحدة الق ر .
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أوروبا وآسيا الوسطى
 -41أيدت الدورة الثالثوأ للمؤمتر االقليمي ألوروبا ل عام  2016إدخا تعديالت على مبادرتني إقليميتني جاريتني
ب تتا ض ت ت ت ت ت ت ت تتا تتة إىل اج تتاالت أخرى للعم تتل من أج تتل زي تتادة ال كيز على عم تتل املنظم تتة ل ا قليا على النحو الت تتايل:
املبادرات ا قليمية:
 متكني أصحاب احليازات الصرألة واملزارع األسرية من أجل رتسني سبل املعيشة الريلية واحلد من اللقر؛

-42

ورتسني نارة األغذية الزراعية وتكامل األسوا .
وتشمل اجاالت العمل الرئيسية األخرى:

 ا دارة املستدامة للموارد ال بيعية مبا ل لي التخليس من وط ة ترأل املنا والتكيس معه؛
 وتعزيز األمن الرذائي وزيادة قدرة سبل العيو على الصمود مبواجئة التئديدات واألزمات.
 -43وقد أدرجت ل بر امط العمل ل ا قليا إجرارات ملتابعة الت ورات العاملية مبا ل لي أهدا التنمية املستدامة
واتلا باري بش أ ترأل املنا .

ألف -المبادرة اإلقليمية لتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة
والمزارع األسرية من أجل تحسين سبل المعيشة الريفية والحد من الفقر (المبادرة اإلقليمية )1
 -44برية التصت ت ت ت ت تتد للتحديات اليت يواجئئا أصت ت ت ت ت تتحاب احليازات الصت ت ت ت ت تترألة واملزارعوأ األس ت ت ت ت ت تريوأ تن و املبادرة
ا قليميتة  1على مكو ني اثنني :يتمثتل األو ل زيتادة قتدرات املزارعني على ا تتام الزراعي املست ت ت ت ت ت تتتدام من خال تعزيز
وص تتوهلا إىل اخلدمات يما يئد الثاين إىل ض تتماأ النمو الش تتامل من خال رتس تتني س تتبل املعيش تتة الريلية مع ال كيز
على املست ت ت ت تتاواة بني اةجنست ت ت ت تتني والتمكني االقتصت ت ت ت تتاد  .وقد دعمت املبادرة ا قليمية ست ت ت ت تتياست ت ت ت تتات التنمية الريلية املتعددة
الق اعات وت وير س تتالس تتل القيمة اجملتمعية والقص تتألة وا حص تتارات وتنليذ اخل وط التوجيئية ال وعية بش ت ت أ احلوكمة
املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األاما والرابات ل سيا األمن الرذائي الوطين ااخل وط التوجيئية) مبا يشمل معاةجة
تشتت األراضي من خال صكو نميع األراضي ااهلد االس اتيجي .)1-3
 -45ول سيا أهدا التنمية املستدامة تناولت املبادرة ا قليمية  1بشكل خاص اهلد  1من أهدا التنمية
املستدامة 2عا دعا تنليذ اخل وط التوجيئية وال ويط للاامط الوطنية لتجميع األراضي .وتناولت اهلد  2من أهدا
التنمية املستدامة 3من خال دعا اعتماد أ ال املمارسات لتحسني تنا سية مزارع أصحاب احليازات الصرألة.
 2القاار على اللقر جبميع أتكاله ل كل مكاأ
3
احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة.
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 -46وتش ت تتمل ا جنازات الرئيس ت تتية :التش ت تتجيع على اعتماد املمارس ت تتات املبتكرة مثل املمارس ت تتات الزراعية اةجيدة تام
خا ت ت ت ت ت تتروات الد يئة أو تنظيا دوة إقليمية عن ا يكولوجيا الزراعية؛ وتعزيز أطر احلوكمة للموارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة وا دارة املتكاملة لآل ات؛ وتعزيز الس تتياس تتات والاامط لتحس تتني الوص تتو إىل املوارد ال بيعية مثل تنليذ اخل وط
التوجيئية؛ وتقدمي املش تتورة املتعددة الق اعات بشت ت أ الس تتياس تتات من أجل تنمية ريلية مس تتتدامة ومنص تتلة بني اةجنس تتني
مبا ل لي تعزيز قدرة املؤس ت ت تست ت تتات على وضت ت تتع ست ت تتياست ت تتات للتنمية الريلية مثل الست ت تتياحة الريلية ورتديث البنية التحتية
الزراعيتتة وتعزيز هنط التنميتتة القتتائمتتة على املنتتاطق وإجرار حوار إقليمي متعتتدد الق تتاعتتات بش ت ت ت ت ت ت ت أ احلمتتايتتة االجتمتتاعيتتة
من أجل األمن الرذائي والترذية والتنمية الريلية.
 -47وتناولت املبادرة ا قليمية مسائل مش كة من خال إ تام تقييمات جنسا ية وأدوات ودراسات منئجية وتعزيز
احلوكمة عن طريق النئط التشاركية للحوار ل اجا السياسات وتنمية اجملتمع احمللي ومساعدة مكاتل ا حصار الوطنية
ل استخدام تائط التعداد الزراعي.

باء-

المبادرة اإلقليمية حول تحسين التجارة الزراعية الغذائية
وتكامل األسواق (المبادرة اإلقليمية )2

 -48لد املبادرة إىل دعا البلداأ األعا ت ت تتار ل تعزيز بيئة الس ت ت تتياس ت ت تتات املتص ت ت تتلة بالتجارة الزراعية الرذائية لص ت ت تتا
املؤست تس تتات الص تترألة واملتوست ت ة من خال ا )1بنار القدرة على تنليذ االتلاقات التجارية وزيادة الوص تتو إىل األست توا
اةجديدة؛ ا )2وبنار القدرة على ت بيق املعايأل العاملية لسالمة األغذية وجودلا ا )3وتو أل بيئة داعمة للسياسات من أجل
وتامنت أهدا التنمية املستدامة الرئيسية اليت تناولتئا املبادرة ا قليمية اهلد  2من أهدا التنمية
تنويع الصادرات .د
املستتتدامة 4واهلد  1من أهدا التنمية املستتتدامة 5عن طريق تعزيز القدرات الوطنية ل حلقات العمل ا قليمية ودورات
6
التعلا ا لك وين ودعا تعاوأ األعاار من خال تبكة خاار التجارة الزراعيدة ل أوروبا واسيا الوس ى.
 -49وتشمل ا جنازات الرئيسية تعزيز القدرات وتشجيع احلوار بش أ االتلاقيات املتصلة بالتجارة من خال حلقات
العمل ا قليمية؛ ودعا مؤسسات الق اعني العام واخلاص ل اجايل الصحة النباتية واحليوا ية وسالمة األغذية واجاالت
اةجودة مبا ل لي تعزيز خدمات الرقابة على الصحة النباتية ورتسني التشريعات اخلاصة بالت هل لألمراض احليوا ية
العابرة للحدود وتعزيز هنط "صحة واحدة" للحد من اطر مقاومة ماادات امليكروبات بالتعاوأ مع منظمة الصحة
العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليواأ؛ ودعا تنمية األعما التجارية الزراعية والسالسل الزراعية الرذائية وكذلي األدوات
املالية واالستثمارية من خال رتليل الثررات ل سلسلة القيمة ومجع بيا ات أساسية عن الصناعة الزراعية وسالسل القيمة
وإدارة مرحلة ما بعد احلصاد واللاقد واملئدر من األغذية وتقاسا اخلاات ل إطار برامط املؤترات اةجررا ية.

4
احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة.
القاار على اةجوع وتو أل األمن الرذائي والترذية د
 5تعزيز وسائل التنليذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل رتقيق التنمية املستدامة.
6

www.fao.org/europe/regional-perspectives/iatmi/ten/about/en/
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 -50وع تناو القاتتايا اةجنستتا ية ل مجيع األ شت ة  -ل التدريبات وحلقات العمل على وجه اخلصتتوص  -من أجل
زيادة الوعي ب ية رتقيق أهدا التنمية املس ت تتتدامة .ومن األمثلة على لي أ شت ت ت ة تنويع مص ت تتادر الدخل اليت تس ت تتاعد
ست ت ت ت تتار الريس ل املناطق النائية ل زيادة رواب ئن بالست ت ت ت تتو ومشت ت ت ت تتاركة املمارست ت ت ت تتات اةجيدة من أجل التدخالت املراعية
للمساواة بني اةجنسني.

جيم -اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية ،بما في ذلك التخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه
 -51ردكزت اةجئود على العالقتتة بني التكيس مع ترأل املنتتا والتخليس من وط ت تتته وإدارة تتاطر الكوارث وال تتاقتتة
ل إطتتار هنط الزراعتتة التتذكيتتة منتتاخيتا تنتتاولتتت التحتتديتتات امل اب تتة لألمن الرتتذائي والتنميتتة وترأل املنتتا ب ريقتتة متكتتاملتتة.
ودعمت املنظمة تنليذ الصت ت ت ت تتكو الدولية وا قليمية وتكييلئا وال ست ت ت ت تتيما خ ة عام  2030وأهدا التنمية املست ت ت ت تتتدامة
واتلاقية األما املتحدة ا طارية بشت ت ت ت ت ت ت أ ترأل املنا والتزامات األعا ت ت ت ت ت تتار ل اتلاقية باري وإطار س ت ت ت ت ت تتندا ااهلد اأ
االس اتيجياأ  2-2و .)3-2وع دعا عملية صنع القرار القائمة على األدلة من خال إ تام تقييمات ومنتجات إحصائية
ورتليلية متنوعة.
 -52وردكز اجا العمل هذا على اهلد  2من أهدا التنمية املس ت ت ت ت ت تتتدامة 7ا ت ت ت ت ت تتمن ظا إ تام مس ت ت ت ت ت تتتدامة وقادرة
على الص ت ت تتمود من ت ت ت ت هنا أأ تزيد ا تام ورتا على النظام البيئي وتعزز التكيس مع ترأل املنا عا دعا املمارس ت ت تتات
اةجيدة والوصو إىل أدوات التمويل ل اجا املنا  .وقد مشل األمر أهدا ا أخرى من أهدا التنمية املستدامة تتسا ب ية
رئيست تتية بالنست تتبة إىل املوارد ال بيعية املست تتتدامة وترأل املنا وال ست تتيما اهلد  13من األهدا االس ت ت اتيجية 8واهلد 15
من األهدا االس اتيجية.9
 -53وتش تتمل النتائط الرئيس تتية دعا املمارس تتات املبتكرة والنئط املتكاملة املتعددة الق اعات بش ت ت أ التكيس مع ترأل
املنا والتخليس من حدته واحلص ت ت تتو على التمويل ل اجا املنا ؛ وتعزيز االيات الدولية وا قليمية بشت ت ت ت أ إدارة املوارد
ال بيعية املس ت ت ت تتتدامة من خال دورات هيئة مص ت ت ت تتايد األاما وتربية األحيار املائية ل اس ت ت ت تتيا الوس ت ت ت ت ى والقوقاز 10واهليئة
االس ت ت تتتش ت ت تتارية األوروبية للمص ت ت تتايد الداخلية وتربية األحيار املائية11؛ وتش ت ت تتجيع القرارات القائمة على األدلة ل الق اعات
الزراعية واملوارد ال بيعية ودعا اللجنة ا حصت ت ت ت تتائية املش ت ت ت ت ت كة بني دو راب ة الدو املست ت ت ت تتتقلة مع دعا منئجية وتنظيا
املسوحات اهليكلية ل الزراعة ضمن إطار االس اتيجية العاملية لتحسني ا حصار الزراعي والريلي.

7
احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة.
القاار على اةجوع وتو أل األمن الرذائي والترذية د
 8ا ا إجرارات عاجلة للتصد لترأل املنا واثاره.
9
الاية وترميمئا وت عزيز استخدامئا على وحو مستدام وإدارة الرابات على وحو مستدام ومكا حة التصحر ووقس تدهور
اية النظا ا يكولوجية د
األراضي وعك مساره ووقس قداأ التنوع البيولوجي
 10الوثيقة ERC/18/9
 11الوثيقة ERC/18/10
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ترأل املنا وا حصارات من خال دعا التعدادات الزراعية الوطنية
 -54وتتامن املسائل الشاملة اليت ع تناوهلا :د
ونميع مؤترات أهدا التنمية املستدامة ورصدها واملساواة بني اةجنسني اليت تعد مس لة حمورية ل تلس صكو متويل
األ ش ة ل اجا املنا وهيكليات الااجة مثل الصندو األخار للمنا .

دال -تعزيز األمن الغذائي وزيادة قدرة سبل العيش على الصمود بمواجهة التهديدات واألزمات
 -55تناولت املنظمة التحديات النامجة عن الركود ل مس تتتويات ا عدام األمن الرذائي وس تتور الترذية من خال دعا
الدعوة والتوعية ووضتتع الستتياستتات والاامط واليات التنستتيق املالئمة .كما أصتتدرت املنظمة أدلة لدعا صتتا عي القرارات
مبا ل لي رصتتد حالة الدو بالنستتبة إىل رتقيق اهلد  2من أهدا التنمية املستتتدامة ااملقصتتداأ  .)2-2 1-2وردكزت
اةجئود بشكل رئيسي على اهلد  2من األهدا االس اتيجية 12من أهدا التنمية املستدامة الذ يدعو إىل وضع حد
ةجميع أتت تتكا ست تتور الترذية .ول هذا الست تتيا دعمت املنظمة متابعة تنليذ إعالأ روما عن الترذية الذ اعتمد خال
املؤمتر الدويل الثاين املعين بالترذية؛ كما عززت املنظمة التعاوأ عا تلس الق اعات للتصد لسور الترذية.
 -56وردكز العمل بش ت ت ت ت أ زيادة قدرة ست ت ت تتبل العيو على الصت ت ت تتمود ل مواجئة التئديدات واألزمات على دعا ت وير
الست ت ت تتياست ت ت تتات وتو أل املعلومات وا ذار املبكر ضت ت ت تتد التئديدات الناتت ت ت تتئة احملتملة واحلد من املخاطر ومواطن الات ت ت تتعس
على مست تتتوى األست تترة املعيشت تتية وإعداد است تتتجابات عالة للكوارث واألزمات وإدارلا .كما تات ت دتمن دعا است تتتعادة ست تتبل
العيو وتوليد الدخل ل املناطق املت ثرة بالصراع ل أوكرا يا الشرقية ودعا معاةجة أزمة الالجئني السوريني ل تركيا.
 -57وتشمل ا جنازات الرئيسية تلعيل إطار العمل للمؤمتر الدويل املعين بالترذية على املستوى الق ر وتنظيا دوة
إقليمية حو النظا الرذائية املستدامة لألغذية الصحية ل أوروبا واسيا الوس ى 13وتعزيز برامط الرذار والترذية املدرسية
وتقدمي مسا ات نية الستعراض األدار التنليذ لا امط األمن الرذائي والترذية ورصده .كما دعمت املنظمة اليات تنسيق
تاملة ات صلة باألمن الرذائي والترذية من خال تعزيز قدرة منظمة التعاوأ االقتصاد  -ةجاأ التنسيق ا قليمية
والسل ات الوطنية وأصحاب املصلحة ل ما خيص تدابأل الوقاية من األزمات والتئديدات والت هل حلاالت ال وار .
 -58ومن بني املسائل الشاملة األخرى كاأ للترذية دور حمور على صعيد متابعة أعما املؤمتر الدويل الثاين املعين
بالترذية مثال من خال دعا برامط الرذار والترذية املدرسية .وكاأ دعا ا حصارات وتنمية القدرات عنصرا رئيسيا وحو
تعزيز قدرات البلداأ على رصد السياسات والاامط املتعلقة باهلد ني  1و 2من أهدا التنمية املستدامة .ويرصد تقرير
حالة األمن الرذائي والترذية ل أوروبا واسيا الوس ى التقدم احملرز وحو رتقيق مقاصد األمن الرذائي والترذية ل سيا
اهلد  2من أهدا التنمية املستدامة اليت تتوىل املنظمة ا ترا عليئا اوكذلي األمر بالنسبة إىل مقاصد أهدا التنمية
املستدامة األخرى ات الصلة).
احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة.
 12القاار على اةجوع وتو أل األمن الرذائي والترذية د
 13اتت ت كت كل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصت تتحة العاملية واليو يست تتيس وبر امط األغذية العاملي ل تنظيا االجتماع ويرد املزيد من التلاص تتيل
ل الوثيقة ERC/18/INF/10
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هاء -الشراكات
 -59عملت املنظمة بشكل وثيق مع منظمات تقنية إقليمية وعاملية .ومن األمثلة على لي اجموعة العمل ا قليمية
الدائمة املعنية بالتنمية الريلية ل جنوب تر أوروبا بش أ السياسة الريلية ومع امللوضية األوروبية بش أ الاامط املتعلقة
بدعا السياسات ونميع األراضي ومسائل األمن الرذائي واملركز الدويل للبحوث الزراعية ل املناطق اةجا ة وأعاار
التحالس الدويل بش أ الزراعة الذكية مناخيا بش أ دعا الزراعة الذكية مناخيا واالرتاد الدويل حلل ال بيعة بش أ خلض
ترأل املنا  .ومن الشركار ااخرين :البني األورويب لا شار والتعمأل ومنظمة التعاوأ
اطر الكوارث والتكيدس مع د
االقتصاد للبحر األسود والبني الدويل ومعئد اليبنت للتنمية الزراعية ل االقتصادات اليت متر مبرحلة ا تقالية وأكادميية
موسكو تيمألازيس الزراعية.
 -60وعلى مستوى وكاالت األما املتحدة كاأ تعاوأ املنظمة قويا مع بر امط األما املتحدة للبيئة بش أ الصندو
األخار للمنا ومعئد األما املتحدة للتدريل والبحث بش أ مواقع التعلا ا لك وين واملنظمة العاملية لصحة احليواأ
بش أ هنط "صحة واحدة" وبر امط األغذية العاملي واليو يسيس ومنظمة الصحة العاملية والبني الدويل بش أ األمن الرذائي
والترذية وةجنة األما املتحدة االقتصادية ألوروبا بش أ نميع األراضي .وعملت املنظمة أياا مع منظمة األما املتحدة
للمرأة والوكاالت اليت توجد مقارها ل روما ل إطار بر امط األما املتحدة املش حو التمكني االقتصاد للمرأة الريلية.
 -61وعلى املستوى الق ر دخلت املنظمة ل تراكة مع منظمات للمجتمع املدين ووكاالت للتنمية الثنائية مثل
الوكالة اليابا ية للتعاوأ الدويل والوكالة األملا ية للتعاوأ الدويل والق اع اخلاص مبا ل لي من خال غر التجارة.
ومن تركائئا الرئيسيني ااخرين ل املوارد تركيا والنرويط والنمسا وهنراريا من خال بر امط التعاوأ ل ما بني بلداأ اةجنوب.

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
 -62استجابة ملا صدر عن املؤمتر ا قليمي ل دورته الرابعة والثالثني من توصيات برااجية بش أ ضرورة احللاظ
على التوجه االس اتيجي للمنظمة ودعا عملية التخ يط االس اتيجي بلورت املنظمة كل عملئا ل أمريكا الالتينية والبحر
الكارييب ضمن إطار الااجة الذ متحور حو الاامط االس اتيجية اخلمسة .و ظمت هذ اخل ة كل اتط من النواتط
ال ت  372اليت ع التعئد هبا على املستوى الق ر أو ا قليمي اللرعي أو ا قليمي .على املستوى الق ر ا بثقت كل
النتائط املنشودة من االتلاقات اليت سجلت ل إطار الااجة الق رية الصلة .وع توحيد املبادرات ا قليمية كآلية لتنليذ
عمل املنظمة باالستناد إىل األولويات اليت ح دددلا الدو األعاار.
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ألف -القضاء على الجوع في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي (المبادرة اإلقليمية )1
 -63مجعت املبادرة ا قليمية  1الاامط االس اتيجية  1و 2و 3و 4هبد النئوض باامط الوجبات املدرسية الوطنية
ات الصلة بالتثقيس الترذو واملش يات العامة من الزراعة األسرية ل  11بلدا .14كما أتارت بوضوح إىل الا ااجني
15
االس اتيجيني  1و 4لدعا وتعزيز الشبكة ا قليمية للنظا العامة مدادت األغذية وتسويقئا اليت يشار يئا  12بلدا
ل ا قليا بشكل شط ل تباد اخلاات بش أ إمدادات األغذية وتسويقئا.

باء-

الزراعة األسرية ونظم األغذية الشاملة من أجل تنمية
ريفية مستدامة (المبادرة اإلقليمية )2

 -64تسىن تنسيق قدرات الاامط االس اتيجية  2و 3و 4ومواردها من خال املبادرة ا قليمية  2من أجل تعزيز أوجه
التآزر بني برامط احلماية االجتماعية واالستدامة الزراعية وا دمام االقتصاد للسكاأ الذين يعيشوأ رتت وط ة اللقر
ل الريس ل مثا ية بلداأ ل ا قليا  16إضا ة إىل دعا العملية احلالية املتمثلة ل وضع جدو أعما إقليمي رعي بش أ
احلماية االجتماعية وا دمام املنتط بالنسبة إىل البلداأ األعاار الثما ية ل منظومة التكامل ألمريكا الوس ى ضمن إطار
أما ة التكامل االجتماعي التابعة له .وعالوة على لي ع تنسيق الا ااجني االس اتيجيني  3و 5هبد إقامة مشاريع
ومبادرات متويل لتعزيز التنمية البيئية االجتماعية مع ال كيز على اللقر ل الريس .وبلال الدعا املق ددم من الا امط
االس اتيجي  2تسىن توحيد الا امط ا قليمي اخلاص بالزراعة ا يكولوجية ل ما بني املنظمات واحلركات االجتماعية
واحلكومات واألوساط األكادميية ل  18بلدا من بلداأ ا قليا.

جيم -االستخدام المستدام للموارد الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ
وإدارة مخاطر الكوارث (المبادرة اإلقليمية )3
 -65خاعت قدرات الا ااجني االس اتيجيني  2و 5وموارد ا للتنسيق من أجل بلورة اخل وط التوجيئية ال وعية
لسياسات الزراعة ا يكولوجية بالنسبة إىل أمريكا الالتينية والبحر الكارييب اليت حظيت مبشاركة عالة للمؤسسات الزراعية
والبيئية من تسعة بلداأ 17.كما ع بنار على طلل الرئاسة املؤقتة ةجماعة دو أمريكا الالتينية ومن قة البحر الكارييب مجع
قدرات الاامط االس اتيجية  1و 3و 5ومواردها لصياغة االس اتيجية ا قليمية دارة اطر الكوارث ل ق اع الزراعة
ولاماأ األمن الرذائي والترذو ل أمريكا الالتينية والبحر الكارييب .وق ددمت املنظمة أياا مساعدة نية إىل الرئاسات

 14باراغوا وبليز وجامايكا واةجمئورية الدومينيكية وسا ت نسنت وغرينادين وسا ت لوسيا والسللادور وغرينادا وغواتيماال وكوستاريكا وهندوراس.
 15إكوادور وباراغوا والاازيل وبنما ومجئورية نزويال البوليلارية ودولة بوليليا املتعددة القوميات وسا ت نسنت وغرينادين والسللادور وتيلي وكوستاريكا
واملكسيي وهندوراس.
 16باراغوا واةجمئورية الدومينيكية ودولة بوليليا املتعددة القوميات والسللادور وغواتيماال وكولومبيا واملكسيي وهندوراس.
 17باراغوا والاازيل وبنما والسللادور وتيلي وكوبا وكولومبيا واملكسيي و يكاراغوا.
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قة البحر الكارييب اإكوادور ل عام  2015واةجمئورية الدومينيكية ل عام 2016

 -66وتش ت ت تتمل اللعاليات اليت ظمت والنواتط اليت رت دققت بلا ت ت تتل الدعا الذ أتاحته املنظمة ما يلي :اأ) االجتماع
بشت ت ت ت أ ترأل املنا واألمن الرذائي والزراعة األست ت ت ترية؛ اب) واملوا قة على است ت ت ت اتيجية املس ت ت تتاواة بني اةجنس ت ت تتني خل ة األمن
الرذائي والترذو ةجماعة دو أمريكا الالتينية ومن قة البحر الكارييب رتت رعاية اجموعة العمل املعنية بالنئوض باملرأة؛
ام) واملوا قة على خ ة عمل اجموعة عمل مجاعة دو أمريكا الالتينية ومن قة البحر الكارييب املعنية بالزراعة األست ت ت ت ت ت ترية
والتنميتتة الريليتتة لعتتام  2017وتنليتتذهتتا؛ اد) واملوا قتتة على خ تتة عمتتل اجموعتتة عمتتل مجتتاعتتة دو أمريكتتا الالتينيتتة ومن قتتة
البحر الكارييب املعنية بالزراعة األست تترية والتنمية الريلية لعام 2018؛ اه) واملوا قة على االس ت ت اتيجية ا قليمية دارة اطر
الكوارث ل ق اع الزراعة خال ل االجتماع ل ديس تتما/كا وأ األو  .2017وبا ض تتا ة إىل لي أطلقت املنظمة
ودربت املس ت ت ت ت تتؤولني عن الس ت ت ت ت تتياس ت ت ت ت تتة العامة الوطنية على الركيزة  3من خ ة األمن
اق اح "األقاليا املائة اخلالية من اةجوع" د
الرذائي والترذو ةجماعة دو أمريكا الالتينية ومن قة البحر الكارييب بش أ الر اه الترذو .
 -67وعلى املستوى الق ر رت دققت تائط مئمة ل ما يتعلق بتنظيا ظا ا مدادت العامة واللاقد واملئدر من
األغذية وتيسأل حوار السياسات من أجل الزراعة األسرية .ومن خال اةجبئات الاملا ية ملكا حة اةجوع س دجلت سا ت
نسنت وغرينادين وهاييت تق ددما ل وضع تشريعات تدعا احلق ل الرذار .وسندت غواتيماال القا وأ اخلاص بالوجبات
املدرسية واملش يات العامة من الزراعة األسرية؛ كما سندت اةجمئورية الدومينيكية تشريعا اثال بش أ األمن الرذائي والسيادة
تعززت الشبكة ا قليمية للنظا
الرذائية؛ بينما اعتمدت هندوراس قا و ا اخصوص الوجبات املدرسية .وعالوة على لي د
18
العامة مدادات األغذية وتسويقئا مبشاركة حكومات من  12بلدا من بلداأ أمريكا الالتينية والبحر الكارييب.
 -68ول ما يتعلق مبست ت لة اللاقد واملئدر من األغذية ق ددمت املنظمة وحللاؤها الدعا للقيام مبا يلي :اأ) ص تتياغة
مشروع قا وأ بش أ اللاقد واملئدر من األغذية؛ اب) وإعداد خ وط أساس اخصوص اللاقد واملئدر من األغذية ل 12
بلدا؛ 19ام) وصياغة مدو ة سلو دولية ملنع اللاقد واملئدر من األغذية واحلد منئما.
24

 -69واستمرت املنظمة ل وضع إجرارات حم دددة للتصد للتحديات االستثنائية اليت تواجئئا هاييت .وع ضمن عدة
إجرارات ا ذت وضع خ ط لألمن الرذائي والترذو على مستوى البلديات واملقاطعات وعلى الصعيد الوطين وإجرار
رتليل للقدرات املؤسسية ل اجا األمن الرذائي والترذو لدى املكاتل امليدا ية لوزارة الزراعة كما ق ددم الدعا اللين
والتدريل إىل اهليئة الوطنية املعنية بتنسيق األمن الرذائي ودعا وزارة ال بية والتعليا الوطنية ل إعداد وثيقة سياسات بش أ
الترذية املدرسية .وأطلقت بشكل رامي اةجبئة الاملا ية ملكا حة اةجوع ل هاييت .وبا ضا ة إىل لي زدودت املنظمة
احلكومة بالدعا للتكيدس مع ترأل املنا والتخليس من اثاره وتعزيز قدرة النظا الساحلية والزراعية ل اةجنوب األكا على
 18إكوادور وباراغوا والاازيل وبنما ومجئورية نزويال البوليلارية ودولة بوليليا املتعددة القوميات وسا ت نسنت وغرينادين والسللادور وتيلي وكوستاريكا
واملكسيي وهندوراس.
 19األرجنتني وإكوادور وأوروغوا وبربادوس وبليز وترينيداد وتوباغو وجامايكا وتيلي وكوبا وكوستاريكا وكولومبيا واملكسيي.
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الصمود من خال استعادة خدمات النظا ا يكولوجية وإ شار /إعادة ت هيل البنية التحتية اخلارار باتباع هنط "من أعايل
اةجبا إىل الشعاب املرجا ية".

دال -الشراكات
عززت املنظمة عملئا ل ت تراكة مع غألها من املنظمات املتعددة األطرا واحلكومات ومنظمات اجملتمع املدين
-70
د
ول ااو ة األخألة مع منظمات الق اع اخلاص .وخال ة الست تتنتني  2017-2016أ شت تتئت مخ رتاللات تات تتا وحو
 150من األخص ت ت ت ت ت تتائيني الرائدين ل ا قليا .وهذا أس ت ت ت ت ت تتلوب ابتكار لتعبئة القدرات املوجودة ل ا قليا دعما ل لبات
الدو األعاار وأولويالا.
 -71وأطلقت عملية تقارب مع الق اع اخلاص بشت ت ت ت ت ت ت أ قا ت ت ت ت ت تتايا مرتب ة بكل مبادرة من املبادرات ا قليمية الثالث.
ويكمن اهلد األو املنش ت ت ت ت ت تتود ل إقامة اليات حوار دائمة لكي يتس ت ت ت ت ت تتىن رتديد اجاالت االهتمام والتعاوأ .ول بعض
البلداأ أحرزت هذه العملية تقدما بوتألة أست ت تترع؛ لي األرجنتني على ست ت تتبيل املثا أخذت املنظمة وحكومة األرجنتني
ومؤست ت ت ت ت ت تس ت ت ت ت ت تتة  Unileverوت ت ت ت ت ت تتركة كار ورا )Carrefourبزمام لة "ال ترم بقايا ال عام" [ ]#NoTiresComidaكجزر
من الا امط الوطين للحد من اللاقد واملئدر من األغذية.
 -72ول ما خيص الشراكات مع منظومة األما املتحدة وطددت املنظمة أواصر تعاوهنا مع اللجنة االقتصادية ألمريكا
الالتينية والبحر الكارييب من خال تقدمي تقارير مش كة ل املنتدى السياسي الر يع املستوى املعين بالتنمية املستدامة الذ
عقد ل يويور ل يوليو/متوز  2017ومن مث معاةجة توصت ت ت ت ت تتية املؤمتر الداعية إىل العمل بشت ت ت ت ت تتكل وثيق مع وكاالت األما
املتحدة األخرى بش ت أ رصتتد أهدا التنمية املستتتدامة .كما ات ت كت املنظمة واللجنة االقتصتتادية ألمريكا الالتينية والبحر
الكارييب ل معاجلة التحديات اليت ت رحئا اهلجرة ل بلداأ املثلث الشت ت ت تتمايل ألمريكا الوس ت ت ت ت ى واملكست ت ت تتيي أ رتديد
األقاليا الريلية اليت تستتجل أعلى معدالت اهلجرة الصتتا ية با ضتتا ة إىل الستتياستتات والاامط ملستتاعدة الستتكاأ العائدين
على ا دمام.
 -73ول عامي  2016و 2017ع بالتعاوأ مع منظمة الصحة للبلداأ األمريكية/منظمة الصحة العاملية إعداد تقرير
حملة تاملة عن األمن الرذائي والترذو ل أمريكا الالتينية والبحر الكارييب.
 -74ووقد عت املنظمة مذكرة تلاها إقليمية مع الص ت ت ت ت ت تتندو الدويل للتنمية الزراعية وبر امط األغذية العاملي .ويتمثل
اهلد األويل ل بدر إجرارات مجاعية ل ثالثة بلداأ ات أولوية وهي :غواتيماال وكولومبيا وهاييت وت ت ت ت ت ت تترع املمثلوأ
املعنيوأ على املستوى الق ر ل مناقشة طريق للماي قدما .وقامت املنظمة والصندو الدويل للتنمية الزراعية بالتنسيق
مع االجتماع املتخص تتص عن الزراعة األست ترية ومنظومة التكامل ألمريكا الوست ت ى واجملموعة الكاريبية بدعا عملية وض تتع
جدو أعما تباب الريس ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب.
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الشرق األدنى وشمال أفريقيا
 -75ظر املؤمتر ا قليمي خال دورته املعقودة ل عام  2016ل ما ح دققته املنظمة من إجنازات ل ا قليا وحدَّد
اجاالت ات أولوية ينبري للمبادرات ا قليمية الثالث النظر يئا خال الل ة  2017-2016وهي :درة املياه والزراعة
األس ترية الص تترألة الن ا وبنار القدرة على الص تتمود من أجل رتس تتني األمن الرذائي والترذية .وس ت كز مبادرة درة املياه
اليت لتا باال ا ت ت تتمام إليئا بلداأ أخرى على كلارة اس ت ت تتتخدام املياه وإ تاجية املياه وترأل املنا وإدارة اةجلا والتخ يط
االس اتيجي للموارد املائية وا دارة املستدامة للموارد املائية .وس كز مبادرة الزراعة األسرية الصرألة الن ا على تعزيز قدرة
املنتجني على ا تاجية املستتتدامة وستتالستتل القيمة من خال املدارس احلقلية للمزارعني وغألها من الوستتائل اتتال عن
تنمية قدرات منظمات املنتجني واملؤس ت تست تتات الريلية ودعا وصت تتو صت تترار املزارعني إىل األس ت توا  .ل حني أأ مبادرة بنار
القدرة على الص تتمود من أجل رتس تتني األمن الرذائي والترذية تدعا وض تتع أطر مؤست تس تتية وس تتياس تتاتية ل عدد من بلداأ
ا قليا با ضت تتا ة إىل رتست تتني الوصت تتو إىل املعلومات املتعلقة باألمن الرذائي والترذو لدعا ا ا القرارات وتعزيز ظا
األغذية اللعالة والشاملة وت وير قدرة األسر املعيشية على الصمود.
-76

وتتامن ا جنازات الرئيسية اليت رت دققت ل ا قليا خال الل ة  2017-2016ما يلي:

 رتسني القدرة على الصمود أمام لديدات األمن الرذائي والترذية بلعل التدخالت اهلاد ة إىل مكا حة اا ات
واألمراض النباتية واحليوا ية والسمكية مبا ل لي احلاالت العابرة للحدود وتنليذ ظا ا ذار املبكر ملعلومات
األمن الرذائي؛
 وصوأ املوارد الوراثية احليوا ية والنباتية بشكل مستدام؛
 واحلد من اللاقد واملئدر من األغذية؛

-77

ووضع ظا للحماية االجتماعية لتعزيز قدرة صرار املزارعني األسريني على الصمود.
وبا ضا ة إىل لي ع دعا البلداأ لتحسني إدارة املوارد املائية املستدامة والتكيس مع ترأل املنا وإدارة اةجلا .

مبادرة ندرة المياه
 -78ل ستتيا مبادرة درة املياه تقدم املنظمة من خال ريق متعدد التخص تصتتات وبدعا من الاامط االس ت اتيجية
 2و 4و 5دعمئا إىل بلداأ عدة ل ا قليا ل اجا معاةجة مست ت ت ت ت ت ت لة ا دارة املس ت ت ت ت ت تتتدامة للموارد املائية مع ما يرتبط هبا
من اثار على األمن الرذائي .وع وضع أساليل ومعايأل بالتعاوأ مع موظلني حكوميني وتنظيا دورات تدريبية على ت بيق
االس ت ت تتتش ت ت تتعار عن بعد من أجل رص ت ت تتد "احملاس ت ت تتبة املائية" "وا تاجية املائية" "واةجلا " وتقييمئا .وبرية رتس ت ت تتني ا دارة
املستتدامة للمياه اةجو ية أجنز تقييا تشتخيصتي هيدروجيولوجي حبستل اةجنستني حلوكمة املياه اةجو ية ل ما يتعلق اخزا ات
املياه اةجو ية ل كل من األردأ وتو واملررب.
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 -79وتس ت ت ت تتىن باالتت ت ت ت ت ا مع املركز الدويل للبحوث الزراعية ل املناطق اةجا ة وبالتعاوأ مع مبادرة الزراعة األست ت ت ت ترية
الصت تترألة الن ا توست تتيع ا ا تاجية املست تتتدامة لألراضت تتي واملياه للمزارع الصت تترألة ل كل من األردأ وتو ومجئورية
مص ت ت تتر العربية واملررب ل ظل الظرو املروية والبعلية من خال اعتماد تكنولوجيات ميس ت ت تتورة التكللة و ارس ت ت تتات ا دارة
الرت ت تتيدة .وعلى مدى مس ت تتاحة بلرت  600هكتار اس ت تتتلاد بص ت تتورة مبات ت تترة من هذا العمل حوايل  400مزارع دا أدى
إىل زيادة حمصتتوهلا بنستتبة نازوت  20ل املائة مبا يشتتمل تستتجيل تراجع ل استتتخدام املياه بنستتبة  25ل املائة اوكذلي
البذور واألامدة) وزيادة ل إ تاجية املياه بنسبة حوايل  60ل املائة مقار ة باملمارسات الزراعية التقليدية .ول مجئورية مصر
العربية ق ددرت الزيادة ل دخل املزارعني حبوايل  20ل املائة لدورة القم خال املوسا .2017-2016
 -80وبدعا من املنتدى التعاوين ا قليمي ملبادرة درة املياه ومن أجل إ تام بروتينات وخا ت ت ت ت ت تتر طازجة عالية اةجودة
من خال االس ت ت تتتعا ة باملياه األجام ل الص ت ت تتحارى املوحش ت ت تتة واألراض ت ت تتي القاحلة بدأت عملية تنليذ خ ة عمل إقليمية
للجمع بني الزراعة وتربية األحيار املائية ل اةجزائر ومجئورية مصر العربية وسل نة عماأ.
 -81وبت ييد من جامعة الدو العربية وباالت ا مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لرريب اسيا والوكالة األملا ية للتعاوأ
الدويل واملركز العريب لدراسات املناطق القاحلة واألراضي اةجا ة وضعت رتليالت لسيناريوهات ترأل املنا بالنسبة إىل أ قني
زمنيني اخط األساس2005-1986 :؛ األ ق الزمين األو 2035-2016 :؛ األ ق الزمين الثاين )2065-2046 :لألردأ
ومجئورية مصر العربية ولبناأ وبالنسبة إىل "البؤر الساخنة" على املستوى ا قليمي .وبنار على هذه التوقعات ع استنباط
حلو للتكيدس مع ترأل املنا بالنسبة إىل الق اعات اخلارار ل مناطق تارة من ا قليا.
 -82ول تت ت ت ت ت ت تراكة مع املركز الدويل للزراعة املروية باملياه املاحلة وبالتآزر مع مبادرة بنار القدرة على الص ت ت ت ت ت تتمود لتحقيق
األمن الرذائي والترذية االا امط االس ت ت ت اتيجي  )5ع اختيار مؤت ت ت ترات رصت ت تتد اةجلا األ ست ت تتل ملختلس النظا الزراعية
بالنسبة إىل كل من األردأ ولبناأ واملررب وتو  .وهذا ميثل املرحلة األوىل من إ شار ظام إقليمي دارة اةجلا .

باء -الزراعة األسرية الصغيرة النطاق
 -83أجرت املنظمة ل س ت ت ت تتيا املبادرة ا قليمية بشت ت ت ت ت أ الزراعة األست ت ت ت ترية الص ت ت ت تترألة الن ا اجموعة من التقييمات
اليت تتناو االناهات اليت متيدز صت تترار املزارعني األس ت تريني وتؤثر يئا على املست تتتوى ا قليمي ل ست تتتة بلداأ مبا ل لي
تقييا حلالة املؤتترات والبيا ات املصتتنلة حبستتل اةجنستني للبلداأ الثما ية .وأتاحت هذه التقييمات معا خط أستتاس األو
من وعه للئا الديناميات ا قليمية.
 -84وحصلت وزارات مثا ية بلداأ على الدعا ل اجا القدرات واض لعت املبادرة ا قليمية بدور مئا ل احلماية
االجتماعية لصرار املزارعني األسريني .ومشل لي إ شار "سجل" للمزارعني من أجل إدراجئا ل الصندو الوطين للاماأ
االجتماعي اللبناين الذ يؤمن الدعا للمزارعني والعما الزراعيني املستاعلني من خال الا امط الوطين ملكا حة اللقر
االا ااجاأ االس اتيجياأ  2و.)3
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 -85ودعمت املنظمة أياا التدخالت اهلاد ة إىل تعزيز تنويع عمالة الشباب ال اجملا الزراعي وخارجه) وتولت تنسيق
الدراسة األوىل للبلداأ العربية بش أ دور عمالة األطلا ل ق اع الزراعة اليت أجريت بتكليس من جامعة الدو العربية.
كما تساها املنظمة ل تقرير اهلجرة الدولية ل الدو العربية لعام .2017
 -86وقدم الدعا إىل منظمات املنتجني ل س ت ت ت ت ت تتل نة عماأ والس ت ت ت ت ت تتوداأ ولبناأ من أجل جعل حوكمتئا أكثر عالية
ل تو أل خدمات أ ال ألعاائئا ول تباد اخلاة وأ ال املمارسات .وتشمل األمثلة تقدير االحتياجات ل اجا تنمية
القدرات مع ال كيز بش تتكل خاص على أدوار اةجنس تتني ومش تتروعا خللق رص العمل ييس تتر إقامة  50منش ت ت ة للش تتباب
وتعزيز إ تام احلليل.
 -87وكاأ هنا اجا اخر للعمل متثل ل سلسلة القيمة من خال تعزيز سالسل القيمة ووصو صرار املزارعني
األسريني إىل األسوا ل اليمن وتعزيز منتجات األلباأ ل السوداأ ومن خال رتليل سالسل القيمة بالنسبة إىل صرار
صياد األاما على طو هنر النيل ومنتجات األلباأ ل لبناأ.
 -88ووضعت اس اتيجية إقليمية للمساواة بني اةجنسني من أجل املساعدة على تعميا رتليالت املساواة بني اةجنسني
ال سيما بش أ القدرة على الصمود أمام النزاعات والشباب وت وير سلسلة القيمة وا حصارات املصنلة حبسل اةجنسني
وحوكمة املياه.

جيم -بناء القدرة على الصمود لتحقيق األمن الغذائي والتغذية
 -89ست تتا ت املنظمة ل رتست تتني القدرات ل اجا احلوكمة وبيئة الست تتياست تتات بالنست تتبة إىل اثار التئديدات واألزمات
على األمن الرذائي والترذية ل ا قليا .وبلا ت تتل الدعا الذ ق ددمته املنظمة بتيس ت تتأل من الا ااجني االس ت ت ت اتيجيني  1و5
متكنت بلداأ إقليا الش تتر األدىن ومشا أ ريقيا من وض تتع است ت اتيجيات وخ ط اس تتتثمارات وطنية أدت إىل تعزيز قدرالا
على الت هل لالحتياجات املتعلقة باألمن الرذائي والترذية واع اض ت ت ت ت ت تتئا وإدارلا ل إقليا يعاين حاليا من أزمات تدة
ومن ترأل املنا .
 -90وق ددمت املنظمة يد املساعدة إىل بلداأ ا قليا ل اجا بنار ظا معلومات عن األمن الرذائي تعمل بشكل جيد
اس تدت هبا اس اتيجيات واستثمارات احلد من املخاطر القائمة على األدلة .وتسىن ا ا إجرارات تتعلق بالوقاية
واالستجابة املبكرة بلال معلومات ا ذار املبكر .وأدت التقييمات الشاملة للق اعات اللرعية الزراعية إىل تعزيز خ ط
االستجابة ا سا ية ل املناطق املت ثرة باألزمات .واس تدت الاامط اليت قوامئا القدرة على الصمود بتحليالت مدى
قابلية الت ثر والقدرة على الصمود.
 -91وسعيا إىل ضماأ قدرة البلداأ على الصمود أمام اا ات واألمراض النباتية واحليوا ية العبارة للحدود واصلت
املنظمة بذ جئودها من أجل تعزيز القدرات ل اجاالت املراقبة والوقاية واالستجابة من خال رتديث السياسات وبنار
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القدرات املؤسسية ورتسني املختاات ومرا ق التشخيص وتعزيز خدمات ا رتاد .وبالتعاوأ مع الوكاالت احلكومية الشريكة
أحرزت املنظمة تقدما ل معاةجة دار ال َكلَل وإ للوا زا ال يور و ى الواد املتصدع واحلمى القالعية وطاعوأ اجمل ات
الصرألة .وما زالت املنظمة جئة اعلة رئيسية ل مكا حة إ للوا زا ال يور الشديدة ا مراض والقاار عليئا ول اجا مقاومة
ماادات امليكروبات ل ا قليا .وبلال الدعا املقدم من املنظمة ول تراكة مع منظمة الصحة العاملية أع ددت تو
والسوداأ خ ط عمل وطنية بش أ مقاومة ماادات امليكروبات.
 -92وق ددمت املنظمة الدعا إىل عدد من البلداأ ل اجاالت إدارة اا ات واألمراض النباتية اليت لدد احملاصيل الرئيسية
ل ا قليا ول مكا حتئا والقاار عليئا .ومن بني هذه اا ات سوسة النخيل احلمرار .وع رتسني خدمات ا رتاد
والقدرات احمللية من خال ا دارة املتكاملة لآل ات ا أدى إىل ضماأ قدرة اجملتمعات احمللية على ا ا تدابأل لوقاية
حماصيلئا .كما ق ددمت املنظمة الدعا لتنليذ االلتزام الدويل حبماية صحة البشر والبيئة من ااثار اخل ألة للمواد الكيميائية
ويسرت املنظمة أياا التخلص من املبيدات القدمية مبا يئا امللوثات العاوية الثابتة.
ومبيدات اا ات ااتلاقية روتردام) .د
 -93وسا ت املنظمة ل رتسني ا تام من خال وسائل مستدامة وصوأ املوارد الوراثية ل ا قليا .وعلى املستوى
الوطين ع إقامة مشاريع للصوأ واالستخدام املستدام للموارد الوراثية لألغنام ل األردأ والعرا ولبناأ باستخدام هنط برامط
ال بية القائمة على مستوى اجملتمعات احمللية.
ويسرت املنظمة احلوار والتعاوأ ل ما بني بلداأ ا قليا لتعزيز املسؤولية اةجماعية والعمل اةجماعي بش أ املسائل
-94
د
الرئيست ت ت تتية املتصت ت ت تتلة بالبيئة والزراعة .ول هذا الست ت ت تتيا ع تس ت ت ت تريع وتألة اةجئود اهلاد ة إىل معاةجة اثار ترأل املنا والتلوث
على النظا ا يكولوجية البحرية ل ا قليا من خال مذكرة تلاها بني املنظمة ا يابة عن اهليئة ا قليمية ملص تتايد األاما )
واملنظمة ا قليمية حلماية البيئة البحرية ع صياغتئا ودخوهلا حيز النلا لدى ا عقاد الدورة التاسعة للئيئة ا قليمية ملصايد
األاما ل مايو/أيار .2017
 -95وجنحت املنظمة ل تسليط الاور على مس لة اللاقد واملئدر من األغذية ودعمت البلداأ ل تنليذ التوصيات
الناتئة عن املوائد املستديرة حو السياسات بش أ "اللاقد واملئدر من األغذية ل سيا ظا األغذية املستدامة" عقل
إقرار "ا طار االس اتيجي ا قليمي للحد من اللاقد واملئدر من األغذية".
 -96وقامت املنظمة س ت ت تتعيا منئا إىل تعزيز التعاوأ بش ت ت ت ت أ نارة احليوا ات البينية واألقاليمية واالس ت ت تتتلادة من اللرص
اليت تتيحئا التكنولوجيا وأ اتتل املمارستتات بدعا تقييا معايأل الصتتحة والصتتحة النباتية ورتستتينئا ل بلداأ ارتاد املررب
العريب ول السوداأ من أجل استيلار تروط املستوردين ل اجل التعاوأ لدو اخلليط العربية.
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دال -الشراكات
 -97أ ش تتئت ل إطار مبادرة درة املياه تت تراكات است ت اتيجية مع جامعة الدو العربية واجملل الوزار العريب للمياه
صت ت ت ت ت ت تص ت ت ت ت ت تتة التابعة هلا مثل املنظمة العربية للتنمية الزراعية واملركز العريب لدراست ت ت ت ت ت تات املناطق اةجا ة
التابع هلا واملعاهد املتخ د
واألراضي القاحلة .وتن و هذه الشراكات على قيمة خاصة ل معاةجة التخ يط االس اتيجي دارة املوارد املائية واألمن
املائي ل ا قليا وكلارة است ت ت ت ت تتتخدام املياه كذلي .وعالوة على لي أقيمت ت ت ت ت ت ت تراكة مع املركز الدويل للبحوث الزراعية
ل املناطق اةجا ة ملعاةجة إ تاجية املياه داخل املزارع .كما أقيمت ت ت ت ت تراكة هامة أخرى مع اللجنة االقتصت ت ت تتادية واالجتماعية
لرريب اس تتيا ض تتمن اجا اثار ترأل املنا وعمليات تقييا مواطن الا تتعس اس تتتكملت من خال التعاوأ مع املركز الدويل
للزراعة البيولوجية ل األراضي املاحلة ل اجا إدارة اةجلا .
 -98وأقيمت ض ت ت تتمن س ت ت تتيا الزراعة األست ت ت ترية الص ت ت تترألة الن ا تت ت ت تراكة إقليمية مع بر امط األغذية العاملي بشت ت ت ت أ
"الوجبات املدرس تتية واحلماية االجتماعية ل الش تتر األوس تتط ومشا أ ريقيا" و لي لتعزيز عالية برامط الوجبات املدرس تتية
وتوس ت ت تتيع ا تر يتئا وأثرها باعتبارها أداة رئيس ت ت تتية للحماية االجتماعية .وبا ض ت ت تتا ة إىل لي بادرت املنظمة وبر امط
األغذية العاملي إىل توقيع "اتلا تت ت ت ت ت ت تراكة إقليمي" لدعا البلداأ األعا ت ت ت ت ت تتار ل ما تبذله من جئود لتنليذ خ ة التنمية
املستدامة لعام  2030وال سيما من أجل رتقيق اهلد  2من أهدا التنمية املستدامة االقاار على اةجوع وتو أل األمن
الرذائي والترذية احمل َّس ت ت ت ت ت تنة وتعزيز الزراعة املس ت ت ت ت تتتدامة) .ونر املنظمة حاليا دراس ت ت ت ت تتة مش ت ت ت ت ت ت كة مع منظمة العمل الدولية
عن اخلص ت ت تتائص الرئيس ت ت تتية لعمالة األطلا ل املن قة العربية ل ق اع الزراعة مبا يش ت ت تتمل اثار النزاعات املس ت ت تتلحة والنزوح
على عمالة األطلا  .ونرى هذه الدراس ت ت ت ت ت تتة حاليا بتكليس من جامعة الدو العربية بالتعاوأ مع اجملل العريب لل لولة
والتنمية .وتعمل املنظمة أياا مع املنظمة العربية للتنمية الزراعية بش أ تعزيز سلسلة قيمة ايل التمور ل البلداأ العربية.
 -99وتعمل املنظمة ل ست ت ت ت ت تتيا املبادرة ا قليمية بش ت ت ت ت ت ت أ األمن الرذائي والترذية مع املنظمة العربية للتنمية الزراعية
من أجتل احلتد من اللتاقتد من األغتذيتة وتتعتاوأ مع بر تامط األغتذيتة العتاملي ل إطتار اجموعتة األمن الرتذائي/ق تاع األمن
الرذائي ل البلداأ املت ثرة باألزمات .والعمل جار أيا ت ت ت تا ل اجا اا ات واألمراض النباتية بالتعاوأ مع معئد بار التابع
للمركز الدويل للدراسات الزراعية املتقدمة ل من قة البحر األبيض املتوسط ومنظمة وقاية النباتات ل الشر األدىن.

