
زيادة صمود سبل 
المعيشة في مواجهة 

التهديدات واألزمات

تمكين نظم زراعية 
وغذائية شاملة وفعالة

الحّد من الفقر في الريف زيادة وتحسين توفير المنافع 
والخدمات من الزراعة 

والغابات ومصايد األسماك 
بطريقة مستدامة

اإلسهام في استئصال 
الجوع وانعدام األمن 
الغذائي وسوء التغذية

يرّكز اإلطار االستراتيجي لمنظمة األغذية والزراعة على خمسة أهداف استراتيجية من شأنها تبسيط أولويات المنظمة، والنتائج 
التي تحققها، والموارد التي تخصصها لتسريع استئصال الجوع، وسوء التغذية، والفقر، واستخدام الموارد الطبيعية بطريقة 
مستدامة. ويتوقف النجاح على الشراكات المتينة، وعلى تعبئة المساهمات الطوعية إضافّة إلى الموارد الخاصة بالمنظمة. 

تعرض منظمة األغذية والزراعة في الوقت الحاضر 11 مجااًل مؤسسيّا لتعبئة الموارد حيت توجد إمكانية كبيرة لتعزيز تحقيق النتائج 
الملموسة على األصعدة العالمية واإلقليمية والقطرية. ويمّثل كل مجال نداءًا للقيام باستثمارات إضافية والتزامًا بتحقيق قيمة 

مقابل األموال المصروفة.

وتحقق المنظمة وشركاؤها بالفعل نتائج في هذه المجاالت من خالل إنجاز المبادرات اإلقليمية وأطر البرمجة القطرية التي تتضمن 
أولويات عمل متفق عليها بين المنظمة والحكومات.

إن الشركاء في الموارد مدعّون إلى النظر في المجاالت التي سيحقق العمل فيها إلى جانبنا، أكبر أثر ممكن.

االستثمار من أجل النتائج
المجاالت المؤسسية لتعبئة الموارد في منظمة األغذية والزراعة

آليات التنفيذ- المبادرات اإلقليمية وأطر البرمجة القطرية

الزراعة الذكية مناخيًا

مبادرة النمو األزرق

اإلحصاءات: رصد التنمية

إطار إدارة أزمات السلسلة الغذائية - نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود )إمبرس(

االستثمار في عالم خاٍل
 من الجوع 

فعل المزيد اعتمادًا على 
القليل من المواد- التكثيف 

المستدام للزراعة
 

التحوالت في المناطق 
الريفية: تعزيز العمليات 

الزراعية لألسر من أصحاب 
الحيازات الصغيرة والعمالة 

في المناطق الريفية

النظم الزراعية والغذائية 
الشاملة والفعالة

بناء القدرة على الصمود 
في وجه الصعاب في
 ظل األزمات الممتدة 

والكوارث الطبيعية

 
خدمات النظم اإليكولوجية 

والتنوع البيولوجي
 لألغذية والزراعة 

الحماية االجتماعية
 من أجل األمن الغذائي 

والحد من الفقر في 
المناطق الريفية

اإلطار االستراتيجي لمنظمة األغذية والزراعة

المجاالت المؤسسية لتعبئة الموارد
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جدول موجز

الزراعة الذكية مناخيا
تضافر العمل لزيادة اإلنتاجية الزراعية والدخل مع التكيف مع تغّير المناخ، والحد، عند اإلمكان، من انبعاثات غازات الدفيئة من القطاعات الزراعية.

وضعت منظمة األغذية والزراعة وشركاؤها نهج الزراعة الذكية مناخيًا و/أو طبقته، بما في ذلك، »اقتصد وازرع«، والتنمية المستدامة للثروة الحيوانية، 
 والصيد الرشيد، واإلدارة المستدامة لألراضي، و«التكّيف داخل الفاو«، وتجاوز مرحلة خفض اإلنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات..

مبادرة النمو األزرق
دعم األمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر واإلدارة المستدامة للموارد المائية. 

تهدف المبادرة إلى إحياء طاقة المحيطات واألراضي الرطبة من خالل وضع نهج جديدة مسؤولة ومستدامة للتوفيق بين النمو اإلقتصادي واألمن 
الغذائي مع المحافظة على الموارد المائية، وإلى خلق بيئة تمّكن العاملين في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية من أال يكونوا مستخدمين 

للموارد فحسب إنما أيضًا مشرفين عليها. 

اإلحصاءات - رصد التنمية
تعزيز القدرة اإلحصائية الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي، وسبل المعيشة في المناطق الريفية، ونظم األغذية، والموارد الطبيعية.

تهدف استراتيجية منظمة األغذية والزراعة المتكاملة لتنمية القدرات اإلحصائية إلى تعزيز قدرة البلدان األعضاء على استنباط البيانات األساسية بشأن 
 األمن الغذائي والتغذوي، وسبل المعيشة في المناطق الريفية، والموارد الطبيعية، ونشرها واستخدامها لصنع القرارات المستندة إلى الدليل.  

إطار إدارة أزمات السلسلة الغذائية - نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود )إمبرس( 
الوقاية من اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية ذات التأثيرات الكبيرة والعابرة للحدود ومن المخاطر المتصلة بسالمة األغذية، واالستعداد لها 

ومواجهتها. 
إن السلسلة الغذائية هشة من اإلنتاج إلى اإلستهالك. وتضّر هذه المخاطر بنفاذ الناس يوميًا إلى األمن الغذائي والتغذوي، مما يعّرض سبل 

معيشتهم وصحتهم للخطر. ويشكل إطار إدارة أزمات السلسلة الغذائية- نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود 
)إمبرس(، نهجًا يدمج بفعالية الوقاية واالستعداد ومواجهة الحاالت الطارئة التي تؤثر على السلسلة الغذائية. 

االستثمار في عالٍم خاٍل من الجوع
تعزيز القدرات السياساتية والمؤسسية للقضاء على انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.

يمثل انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية مشكلتين معّقدتين ال يمكن أن يحّلهما قطاع أو صاحب شأن وحده. وتسعى منظمة األغذية والزراعة إلى 
تعزيز البيئة التمكينية على األصعدة القطرية واإلقليمية والعالمية ليتمكن جميع الفاعلين من زيادة وضوح تركيزهم والمساهمة في القضاء على 

الجوع، وانعدام األمن الغذائي، وسوء التغذية بطريقة أكثر تركيزًا وفعالية.   

فعل المزيد اعتمادًا على القليل من المواد - التكثيف المستدام للزراعة
زيادة اإلنتاجية في الزراعة ودعم الناس لإلستفادة استفادًة قصوى من المياه والتربة والطاقة وغيرها من الموارد من خالل الممارسات المستدامة 

في الغابات، ومصايد األسماك، وتربية األحياء المائية، والمحاصيل، وتربية الحيوانات.
يقضي فعل المزيد اعتمادًا على القليل من المواد، بدعم أصحاب الشأن وتعزيز القدرات من مستوى المجتمع المحلي إلى مستوى السياسات من 

 أجل وضع نظم إنتاج تكون فعالة ومالئمة محليًا، وتعزيزها. ويشمل ذلك برامج مثل نهج الطاقة الخشبية والعالقة بين الطاقة والغذاء والمياه.

خدمات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
دعم وتحسين توفير خدمات النظم اإليكولوجية في أطر اإلنتاج )الزراعة/الثروة الحيوانية، ومصايد األسماك، وتربية األحياء المائية، والغابات، 

واألراضي الرطبة(.
يدعم اإلدارة والبيئات التمكينية لنظم اإلنتاج في الزراعة، ومصايد األسماك، والغابات الستحداث السلع )مثل األغذية والخشب( باإلضافة إلى 

مجموعة متنوعة من المنافع، مثل تدوير العناصر المغذية في التربة، ومكافحة اآلفات بالطرق الطبيعية، وجودة المياه، والقيم الثقافية، والمحافظة 
على التنوع البيولوجي. ويشمل هذا المجال الذي يتصّدر األولويات، عددًا من المبادرات الخاصة، مثل مبادرة الدفع والحوافز مقابل خدمات النظام 
اإليكولوجي، والشراكة العالمية من أجل التربة، وآلية إعادة الغابات والفضاءات إلى هيئتها األصلية، والبرنامج الشامل إلدارة مستجمعات المياه، 

ومبادرة نظم التراث الزراعي ذات األهمية العالمية.

التحوالت في المناطق الريفية: تعزيز العمليات الزراعية لألسر من أصحاب الحيازات الصغيرة والعمالة في المناطق الريفية
الحد من الفقر في المناطق الريفية من خالل تنويع سبل المعيشة.

يهدف إلى استحداث فرص أكبر لفقراء الريف ليتمكنوا من الحصول على عمل الئق  في المزرعة وخارجها، وبخاصة النساء والشباب منهم.

الحماية االجتماعية من أجل األمن الغذائي والحد من الفقر الريفي
تقديم الحماية اإلجتماعية لتحسين النفاذ إلى الغذاء وتعزيز الزراعة.

يدعم البلدان في مجال تقديم الحماية اإلجتماعية للسكان الريفيين، ويشكل ذلك جزءًا مهمًا من الجهود الرامية إلى القضاء على الجوع والفقر الريفي، 
وإلى بناء سبل معيشة مستدامة وقادرة على الصمود في المناطق الريفية.

النظم الزراعية والغذائية الشاملة والفعالة
تمكين المنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة، والمؤسسات الزراعية، والبلدان، من المشاركة بفعالية في أسواق ونظم األغذية الزراعية المحلية 

والدولية
تعزيز قدرة البلدان، والمستثمرين من القطاعين العام والخاص، والفاعلين في سلسلة القيمة، على تطوير بيئة تمكينية لنظم األغذية الزراعية 

الشاملة، والمحافظة عليها من خالل تحسين اإلتفاقات التجارية الدولية، ووضع المعايير، والسياسات، ووضع نموذج لألعمال، والنماذج االستثمارية 
والمالية الشاملة، والحد من خسارة األغذية وهدرها.

بناء القدرة على الصمود أمام الصعاب في ظل األزمات الممتدة والكوارث الطبيعية
معالجة األسباب الكامنة النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية في البلدان المعّرضة لألخطار الطبيعية و/أو األزمات الممتدة. 

تسمح التدخالت لمعالجة األسباب الكامنة النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، بالوقاية من تأثيرات الكوارث أو التخفيف من حّدتها، وبتلبية 
االحتياجات الفورية للفئات األشد ضعفًا في حاالت األزمات الممتدة وفي البلدان المعّرضة لألخطار الطبيعية المتكررة.
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ما هي
إن الزراعة الذكية مناخيًا هي إطار مفاهيمي جديد يهدف إلى 

معالجة مسألة األمن الغذائي وتحّديات تغّير المناخ في الوقت 

نفسه. وعلى هذا األساس، تساعد هذه الزراعة على ترجمة 

أهداف التنمية لفترة ما بعد 2015 المتعّلقة بالزراعة، واألمن 

الغذائي، وسبل المعيشة في المناطق الريفية، إلى أعمال، 

وعلى زيادة وقعها. كما ستساهم في تحقيق التغييرات المطلوبة 

من أجل تحسين قدرة نظم األغذية على مواجهة الصعاب في 

المدن المتنامية. وتدعم الزراعة الذكية مناخيًا تكّيف القطاعات 

الزراعية مع التغّيرات المناخية المتوقعة، وتعزيز قدرة نظم اإلنتاج 

والمجتمعات المحلّية على مواجهة الظروف المعاكسة والظواهر 

 المناخية القاسية.

الزراعة الذكية مناخيا

تضافر العمل لزيادة اإلنتاجية الزراعية والدخل مع التكييف مع تغير المناخ، والحد، عند اإلمكان، 
من انبعاثات غازات الدفيئة من القطاعات الزراعية

الزراعة الذكية مناخيًا ألصحاب الحيازات الصغيرة في كينيا 

 وجمهورية تنزانيا المتحدة

يسعى برنامج منظمة األغذية والزراعة للتخفيف من وطأة 

تأثيرات تغير المناخ في الزراعة، والذي ُأطلق عام 2010، 

إلى جعل الزراعة أكثر ذكاًء من الناحية المناخية. كما أنه يضع 

قاعدة معرفية بشأن الوسائل الضرورية لتتنفيذه. والهدف 

هو تطوير مجموعة من الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا 

ألصحاب الحيازات الصغيرة استنادًا إلى المشاركة والتشاور 

على مستويات عديدة ضمن البرنامجين الرائدين لمنظمة 

األغذية والزراعة في كينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة. ويتم 

تحديد الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا باالستناد إلى الظروف 

اإليكولوجية الزراعية، واالجتماعية االقتصادية.

وتم إشراك المزارعين في تحديد الممارسات الزراعية القائمة 

وتأثيرها المحتمل. وقد سمح لهم ذلك بوضع الخيارات الذكية 

مناخيًا والمالئمة التي يمكن اعتمادعها فورًا. وتبع ذلك 

سلسلة حلقات تدريبية لتيسير النهوض بهذه الممارسات. 

كما تم اعتماد منهج اإلرشاد ومجموعة من آليات التحفيز )من 

خالل مجموعات منتجي األلبان في كينيا والمدارس الميدانية 

للمزارعين في جمهورية تنزانيا المتحدة( من أجل تعزيز 

ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا. 

كيف تحصل    
سيتم تعزيز القدرة على الصمود والحد من انبعاثات غازات 

الدفيئة من خالل تقديم الدعم المستهدف إلى البلدان لزيادة 

اإلنتاجية، وبالتالي، سيتم النهوض بتحقيق أهداف األمن 

الغذائي الوطنية. وستحصل البلدان بنوع خاص، على الدعم 

لتحديد النظم/الممارسات والتكنولوجيات المناسبة، ولوضع بنية 

مؤسسية تمكينية وفقًا للظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية 

والمناخية الخاصة بكل منها. وسيوفر كل من منظمة األغذية 

والزراعة وشركائها القدرات والمنهجيات واألدوات إلجراء التقييمات 

والتحاليل المطلوبة، وتطبيق الزراعة الذكية مناخيًا بفاعلية.

 االستراتيجية الخاصة بمنظمة األغذية والزراعة
تسعى إلى بلوغ جميع األهداف
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النتائج المرجوة
ستحّسن البلدان برامجها الوطنية لتعزيز نظم اإلنتاج المستدامة 

والمنصفة والمتكاملة، كما ستنهض بإدارة الغابات، وتقّلص 

الفجوات على صعيد غلة المحاصيل، وتعتمد الممارسات 

المستدامة في الثروة الحيوانية، ومصايد األسماك، وتربية األحياء 

المائية، من أجل تعزيز بلوغ أهداف األمن الغذائي الوطنية.

كما ستساهم هذه المبادرة في تطوير التحالف العالمي 

للزراعة الذكية مناخيًا الذي سيتم إطالقه خالل مؤتمر قمة 

األمم المتحدة بشأن المناخ في سبتمبر/أيلول 2014 في 

نيويورك. وسبق أن التزم عشرون بلدًا، ومنظمة دولية/

إقليمية، واتحاد مزارعين، باإلضافة إلى القطاع الخاص بدعم 

هذا التحالف و/أو المشاركة فيه.

وبحلول العام 2020، سيكون ما ال يقل عن 25 بلدًا قد وضع 

سياسات وبرامج تمّكن 25 مليون أسرة من أصحاب الحيازات 

الصغيرة من اعتماد نهج، وممارسات، ونظم ذكية مناخياً.

الشركاء الرئيسيون
سيتم تعزيز التعاون المشترك بين القطاعات، بين شركاء المعرفة 

)مثل البرنامج المشترك حول تغّير المناخ، والزراعة، واألمن 

الغذائي التابع للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية(، 

وشركاء االستثمار )مثل البنك الدولي، والصندوق الدولي للتنمية 

الزراعية(، والمنظمات الدولية، والمنظمات والمبادرات اإلقليمية 

)مثل الشراكة الجديدة للتنمية في أفريقيا/ البرنامج الشامل للتنمية 

الزراعية في أفريقيا(، والمؤسسات القطرية، والمجتمع المدني، 

والقطاع الخاص.

الروابط إلى المبادرة اإلقليمية لمنظمة األغذية والزراعة في أفريقيا تعزيز اإلدارة المتكاملة للمناطق الزراعية

www.fao.org/partnerships/resource-partners/ar/ :اإلنترنت      TCSR-Chief@fao.org  :للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني

لَم االستثمار
هناك حاجة إلى تجاوز المشاريع الصغيرة الحجم من أجل إظهار 

إمكانات الزراعة الذكية مناخيًا في البلدان. في الواقع، تتخطى 

منافع االستثمار في إطار أوسع يراعي السياسات والمؤسسات 

والفرص المالية من أجل تحقيق األمن الغذائي في سياق تغّير 

المناخ، االستثمار األساسي المطلوب. وهناك حاجة ماّسة إلى 

عمل الحكومات والمجتمع من أجل تحقيق التغّيرات التحّولية 

التي تعالج التحديات المترابطة لألمن الغذائي وتغّير المناخ، ما 

من شأنه أن يساهم في تحقيق أهداف التنمية لفترة ما بعد 

2015. وال يمكننا بعد اآلن أن نفّرق بين مستقبل األمن الغذائي 

ومستقبل البيئة. فالتنمية االجتماعية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتغّير 

المناخ، وكذلك يجب أن يكون األمر بالنسبة إلى االستجابة.
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 ما هي
تهدف هذه المبادرة إلى إحياء طاقة المحيطات واألراضي الرطبة 

من خالل وضع نهج مسؤولة ومستدامة للتوفيق بين النمو 
اإلقتصادي واألمن الغذائي مع المحافظة على الموارد المائية. 
كما تهدف إلى خلق بيئة تمّكن العاملين في مصايد األسماك 

وتربية األحياء المائية من أال يكونوا مستخدمين للموارد فحسب، 
إنما أيضًا مشرفين عليها. في الواقع، تساهم مصايد األسماك 
وتربية األحياء المائية مساهمًة كبيرة في تحقيق األمن الغذائي 
وتوفير سبل المعيشة للماليين من األشخاص. باإلضافة إلى 

ذلك، ُتستحدث نحو 200 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة 
على طول سلسلة القيمة، من الحصاد إلى التوزيع، مما يجعل 

حوالي 880 مليون شخص يعتمدون على هذا القطاع لكسب 
 معيشتهم.

مبادرة النمو األزرق

دعم األمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر واإلدارة المستدامة للموارد المائية

العمل ضمن مبادرة النمو األزرق

اعتمدت إندونيسيا، وهي أكبر أرخبيل في العالم، خطة 
شاملة للتنمية اإلقتصادية تستند إلى مفاهيم النمو 

األزرق. وستطبق وزارة الشؤون البحرية ومصايد األسماك 
اإلندونيسية مبادرة النمو األزرق في جزيرة لومبوك في 

مقاطعة نوسا تينغارا الغربية، الواقعة في جنوب شرق 
البالد. وسيتم التركيز على مصايد األسماك، وتربية 
السمك والطحالب البحرية، وتربية الحيوانات، وزيادة 

القيمة، والسياحة اإليكولوجية، وإحياء أشجار المانغروف. 
من جهتها، ستوفر منظمة األغذية والزراعة الخبرة وبناء 

القدرات لدعم دراسات الجدوى، ووضع السياسات، وتنفيذ 
المشاريع. وتقّدر الكلفة اإلجمالية لهذا المشروع بنحو 30 
مليون دوالر أمريكي. وإضافًة إلى تمويل الحكومة، يتم 
حشد شركاء محتملين في الموارد من الواليات المتحدة 
األمريكية والشركة األمريكية لتحدي األلفية، على سبيل 

المثال.

يتم توسيع نطاق مبادرة النمو األزرق لتشمل بلدانًا أعضاء  
أخرى مثل المغرب، والجزائر، والسنغال. كما طلبت غيرها 
من البلدان األعضاء، بما في ذلك كوت ديفوار ، والرأس 

األخضر، وجمهورية إيران اإلسالمية، الحصول على 
الدعم. وهناك إمكانية كبيرة في اإلرتقاء بنتائج هذا العمل 
الرائد لتستفيد بلدان ساحلية أخرى  ومجتمعات محلية منه.

كيف تحصل  
سيتم تحقيق التغّيرات التحّولية في إدارة المصايد الطبيعية، 

والمحافظة على الموارد والموائل، والتكثيف المستدام 
لتربية األحياء المائية بفضل العمل على المستويات العالمية 

واإلقليمية والوطنية.

 االستراتيجية الخاصة بمنظمة األغذية والزراعة
تسعى إلى بلوغ جميع األهداف
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النتائج المرجوة
ستكون البلدان قد:

حّسنت سياساتها وعملّياتها الوطنية إلدارة مصايد 
األسماك وتربية األحياء المائية؛

اعتمدت ممارسات أفضل، وحّدت من مخاطر أمراض 
الحيوانات المائية؛

ويؤدي ذلك إلى:

ضمان فعالية سلسلة األغذية البحرية، وتحسين وضع 
النظم اإليكولوجية البحرية، والحد من الصيد المفرط؛

تحسين سبل المعيشة وتعزيز سالمة نظم األغذية.

الشركاء الرئيسيون
ستقيم منظمة األغذية والزراعة شراكة ناشطة مع منظمات 

دولية )مثل برنامج األمم المتحدة للبيئة، منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان اإلقتصادي، والبنك الدولي(، 

ومنظمات مصايد األسماك وتربية األحياء المائية )مثل 
شبكة مراكز تربية األحياء المائية في آسيا والمحيط الهادي، 
ومركز األسماك العالمي(، والمجتمع المدني )مثل التجمع 

الدولي لدعم العاملين في مصايد األسماك، والمنتدى 
العالمي للصيادين والعاملين في صيد األسماك(، 

 والقطاع الخاص.

الروابط إلى المبادرة اإلقليمية لمنظمة األغذية والزراعة في آسيا والمحيط الهادي: النمو األزرق- التنمية والتكثيف
المستدامان لتربية األحياء المائية 
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لَم االستثمار
سيكون من شأن الموارد اإلضافية تمكين البلدان من زيادة 

الفعالية في معالجة الضغوط التي يتعرض لها النظام 
اإليكولوجي المائي، بما في ذلك االستغالل المفرط، 

والتلّوث، وتراجع التنوع البيولوجي، وانتشار األنواع الدخيلة، 
وتغّير المناخ، وتحّمض المحيطات. في الواقع، يتعّرض نحو 
29 في المائة من الرصيد السمكي الستغالل مفرط، فيما 

تقّدر الخسائر االقتصادية ب 50 مليار دوالر سنويًا. وتشير 
التقديرات كذلك إلى أن الصيد غير القانوني دون إبالغ 

ودون تنظيم يمثل 20 في المائة من المصايد الطبيعية 
كل سنة. وقد كّلف انتشار األمراض عشرات المليارات 
من الدوالرات، تكّبدتها صناعة تربية األحياء المائية في 

السنوات العشرين الماضية. بالتالي، سيغّير االستثمار في 
هذه المبادرة حوكمة الموارد المائية وإدارتها، وسيساعد 

على المحافظة على التنوع البيولوجي والموائل، وسيمّكن 
المجتمعات المعتمدة على هذه الموارد من بناء القدرة على 
الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية واألزمات، من جملة 

أمور أخرى. وسيسمح ذلك بزيادة اإلنتاج المستدام، وبسد 
الفجوة المتنامية بين العرض والطلب على األغذية المائية، 

فيما سيتحسن األداء البيئي واالجتماعي لقطاع مصايد 
األسماك وتربية األحياء المائية.
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ما هي 
إن اإلحصاءات العالية الجودة ضرورية لتصميم وتوجيه السياسات 

اآليلة إلى الحد من الجوع، وسوء التغذية، والفقر الريفي، 
وإلى تعزيز االستخدام المستدام للموارد الطبيعية. كما تشكل 

اإلحصاءات ركيزة لصنع القرارات المستندة إلى الدليل، وتضطلع 
بدوٍر محوري في قياس التقدم المحرز نحو بلوغ األهداف 

والغايات التنموية الوطنية والدولية، ورصده. فمن المهم تعزيز 
القدرات القطرية لجمع البيانات الغذائية والزراعية األساسية، 

ونشرها وتحليلها. كما يّتسم اعتماد نهج منّسق لتنمية القدرات 
اإلحصائية بما يتماشى مع االستراتيجيات واألولويات القطرية، 

بأهمية كبيرة. 
تطبق منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مع شركاء عالميين 

وإقليميين، االستراتيجية العالمية لتحسين اإلحصاءات الزراعية 
والريفية. وتهدف هذه األخيرة إلى تمكين النظم اإلحصائية 
الوطنية من تحسين جودة إحصاءاتها الغذائية والزراعية، كما 
تضطلع بدور اإلطار الجامع لتنمية القدرات اإلحصائية على 

المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية. وترد في ما يلي 
المبادرات الثالث الجديدة التي تدعم أهداف االستراتيجية 

العالمية وتضمن توّفر إحصاءات سليمة على المستوى القطري:
توّفر مبادرة أصوات الجياع نهجًا مبتكرًا للتعامل مع القيود الحالية 

التي تعيق قياس انعدام األمن الغذائي. فمنذ بداية العام 
2014، تم إدراج استبيان موجز وبسيط في استطالع غالوب 
السنوي، من شأنه رصد انتشار األشخاص الذين يعانون من 

انعدام األمن الغذائي في الوقت المناسب لكافة البلدان 
النامية في العالم. وسيسمح هذا المؤشر الحيني بتحليل 

االختالفات الجنسانية في انعدام األمن الغذائي، وبتقييم 
اإلحتياجات الطارئة بعد حدوث مجاعة أو كارثة طبيعية. وتم اقتراح 

هذا المؤشر ليكون من بين المؤشرات الرئيسية لإلطار الجديد 
لرصد خطة التنمية لفترة ما بعد 2015. وستقدم منظمة األغذية 

والزراعة الدعم إلى الحكومات العتماد هذا النهج من أجل رصد 
اتجاهات األمن الغذائي الوطنية، وتوجيه التدخالت، وقياس تأثير 

تنفيذ البرامج والسياسات الوطنية. 
تلبي مبادرة المسح الريفي والزراعي المتكامل الحاجة إلى تزويد 

المزارعين وصانعي السياسات بمعلومات محّسنة، وسريعة، 
وأكثر فعالية من حيث التكلفة. والهدف الرئيسي من ذلك هو 
اعتماد نظام مسح متكامل يساعد البلدان على إنتاج البيانات 
الشاملة حول اإلنتاجية الزراعية، وسبل المعيشة، واستخدام 
الموارد الطبيعية، بطريقة منتظمة. وستكّمل هذه المبادرة 

اإلحصاءات - رصد التنمية

تعزيز القدرة اإلحصائية الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي، وسبل المعيشة في المناطق الريفية، ونظم
األغذية، والموارد الطبيعية

 
اإلحصاءات تكشف أصواًل مخفّية

تم اعتماد منهجية جديدة في النيجر لتحديد الماشية المتنقلة. 
وقد كشف التعداد أصواًل زراعية مخفّية، وأظهر أن النيجر 

تملك ماشية 30 في المائة أكثر مما كان ُيعتقد سابقًا، كما 
أنها تتمّتع بأكبر رصيد في أفريقيا الغربية. واستنادًا إلى هذه 

البيانات، رفعت النيجر ناتجها القومي اإلجمالي بنسبة 2 
في المائة وزادت ميزانية قطاع الثروة الحيوانية بشكل كبير. 

ونتيجًة لذلك، أشارت الحكومة إلى أنه بمقدور النيجر تلبية 
الطلب المحّلي على الحليب وتصدير منتجات اللحوم.

الجهود المبذولة من جانب االستراتيجية العالمية لتعزيز قدرة 
البلدان على استحداث البيانات الزراعية، وستسّرعها، كما ستحرص 

على أن يتوافق جمع البيانات مع الطلب.
يمكن استخدام البيانات المستشعرة عن بعد وتكنولوجيات 

النمذجة الجديدة لتحسين التقديرات بشأن مساحة المحاصيل 
وغالتها، وتوقعات المحاصيل واإلنذار المبكر، ورصد الغابات 
ومصايد األسماك والغطاء األرضي والمياه. وسيسمح ذلك 

بوضع إطار رئيسي ألخذ العينات من أجل إجراء مسح متكامل. فإن 
اإلطار الجغرافي المكاني لرصد الموارد الطبيعية المقترح هو أداة 
مشتركة بين عّدة مجاالت إلدارة البيانات والمعلومات، ومن شأنه 

المساهمة في تعزيز استخدام البيانات المستشعرة عن بعد لرصد 
الموارد الزراعية والطبيعية وإجراء اإلحصاءات الزراعية.

 االستراتيجية الخاصة بمنظمة األغذية والزراعة
تسعى إلى بلوغ جميع األهداف
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كيف تحصل    
تسعى منظمة األغذية والزراعة إلى وضع أدوات ومعايير 

وخطوط توجيهية إحصائية يمكن اعتمادها على المستويين 
اإلقليمي والوطني لتعزيز قدرة البلدان على إنتاج بيانات ذات 

جودة أفضل وفي الوقت المناسب، وعلى نشرها. وبصورة 
خاصة، تتعاون منظمة األغذية والزراعة على المستوى اإلقليمي 
مع أصحاب الشأن الرئيسيين لوضع خطط عمل مصممة خصيصًا 

لإلقليم، وتنفيذها. وعلى الصعيد الوطني، تدعم منظمة 
األغذية والزراعة المؤسسات اإلحصائية الوطنية ووزارات الزراعة 

لتصميم خطط استراتيجية خاصة بكل قطاع، والختبار األدوات 
اإلحصائية، وتنمية المهارات الفّنية لإلحصائيين الوطنيين، 

وذلك بهدف تحسين جودة البيانات المنتجة والنهوض باستخدام 
اإلحصاءات لصنع القرارات.

النتائج المرجوة
ستتمكن البلدان من استحداث البيانات واستخدامها لصنع 

القرارات والسياسات المستندة إلى الدليل، وتوجيه مواردها 
إلى حيث هناك حاجة ماّسة إليها. 

سيتم إنتاج البيانات العالية الجودة والدقيقة وذات الصلة 
واآلنية، وجعلها متوّفرة للعموم بصفتها منافع عامة عالمية.

الشركاء الرئيسيون
بلجيكا، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، ووزارة التنمية الدولية 

في المملكة المتحدة، ويوروستات، وجامعة ماكغيل، ومؤسسة 
غالوب ).Gallup Inc(، ووكالة التعاون اإلنمائي اإليطالية، 

والشراكة في استخدام اإلحصاءات في التنمية في القرن الواحد 
والعشرين، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولي، 
والمصارف اإلنمائية اإلقليمية ولجان األمم المتحدة اإلقليمية، 

والمؤسسات اإلحصائية الوطنية، ووزارات الزراعة.

تدعم تنفيذ كل المبادرات اإلقليمية لمنظمة األغذية والزراعة.

www.fao.org/partnerships/resource-partners/ar/ :اإلنترنت      TCSR-Chief@fao.org  :للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني

 لَم االستثمار
ستحرص منظمة األغذية والزراعة، بدعٍم من الشركاء، 

على تعزيز القدرة على جمع اإلحصاءات الريفية والزراعية 
المناسبة وفي الوقت المناسب، ونشرها في 90 بلدًا على 

فترة خمس سنوات. بالفعل، ُتظهر نتائج المبادرات الرائدة 
التأثير اإليجابي الستخدام منهجيات محّسنة من أجل جمع 

اإلحصاءات الزراعية الدقيقة - ما من شأنه تمكين البلدان من 
تصميم تدخالت قصيرة األجل إلى جانب سياسات طويلة 

األجل لدعم قطاعاتها الزراعية.
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ما هي 
تشكل اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية ذات التأثيرات 

الكبيرة والعابرة للحدود )بما في ذلك تلك التي تصيب 
األسماك والغابات(، تهديدًا كبيرًا يحدق بالسلسلة الغذائية. 
كما يمكن أن تترتب عن األحداث المتعّلقة بسالمة األغذية 
واألحداث اإلشعاعية آثار سلبية. وتضّر هذه المخاطر بنفاذ 

الناس يوميًا إلى األمن الغذائي والتغذوي، مما يعّرض 
سبل معيشتهم وصحتهم للخطر. بالتالي، يشكل إطار إدارة 
أزمات السلسلة الغذائية - نظام الوقاية من طوارئ اآلفات 
واألمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود )إمبرس(، نهجًا 
يدمج بفعالية الوقاية واالستعداد ومواجهة الحاالت الطارئة 

 التي تؤثر على السلسلة الغذائية.

إطار إدارة أزمات السلسلة الغذائية - نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود )إمبرس(

الوقاية من اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية ذات التأثيرات الكبيرة والعابرة للحدود، ومن المخاطر المتصلة 
بسالمة األغذية، واالستعداد لها ومواجهتها

 
القضاء على انفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض

نجحت منظمة األغذية والزراعة إلى جانب شركائها 
والسلطات الوطنية، في احتواء تفشي انفلونزا 

الطيور الشديدة اإلمراض H5N1. فقد تم تخفيض 
عدد البلدان التي انتشرت فيها هذه االنفلونزا 
من 60 بلدًا عام 2006 إلى 6 عام 2014، وذلك 

بفضل المراقبة الفعالة، والكشف واإلنذار المبكرين 
للفيروس، واالستجابة في الوقت المناسب. بالتالي، 

اّتضحت أهمية اإلستثمارات المسبقة في تدابير 
الوقاية، بما في ذلك االستثمار في المختبرات 

ونظم الصحة الحيوانية في البلدان المتأثرة، إضافّة 
إلى التعاون العالمي واإلقليمي الوثيق. 

احتواء خطر الجراد الصحراوي

دعمت نظم الوقاية الطارئة للنباتات، من خالل هيئة 
مكافحة الجراد الصحراوي في غرب وشمال أفريقيا 

التابعة لمنظمة األغذية والزراعة، إنشاء وحدات 
قطرية مستقّلة بذاتها لمكافحة الجراد في تشاد، 

ومالي، وموريتانيا، والنيجر )2010-2007(. وقد نجح 
البلدان األخيران في مكافحة انتشار الجراد الصحراوي 
فيهما منذ المّرة األخيرة التي تفشى فيها بكثرة بين 

العامين 2003 و2005.

كيف تحصل  
أنشئ نظام إمبرس عام 1994 وهو يعمل منذ ذلك الحين 

على صون األمن الغذائي والتغذية من خالل مكافحة اآلفات 
واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود. وفي العام 

2009، تم توسيع نطاق نظام إمبرس ليعالج القضايا الخاصة 
بسالمة األغذية، ما كان من شأنه ربط صحة اإلنسان بصحة 

الحيوانات والنباتات. وقد اعتمدت منظمة األغذية والزراعة نهج 
“صحة واحدة” لتساهم في التعاون المشترك بين القطاعات 

 من أجل الوقاية من المخاطر المتعددة واالستجابة لها.

 االستراتيجية الخاصة بمنظمة األغذية والزراعة
تسعى إلى بلوغ جميع األهداف
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النتائج المرجوة
وقاية محّسنة: مراقبة مستمّرة للمخاطر التي تحدق 

بالسلسلة الغذائية، وتحليل المخاطر، والكشف واإلنذار 
والرد المبكرين للمخاطر، والتواصل الفعال؛

جهوزية واستجابة أفضل: تحصل الجهوزية المحّسنة 
للحاالت الطارئة من خالل التخطيط األفضل للطوارئ، 
والبنى األساسية المتخصصة المحّسنة )المختبرات، 

ومراكز الحجر الصحي، إلخ.(، والنفاذ السريع إلى المنتجات 
األساسية )مبيدات اآلفات، واللقاحات، إلخ.(، واإلجراءات 

التشغيلية الموّحدة. وتضمن االستعدادات الجّيدة استجابًة 
سريعة ومناسبة تستند إلى تكنولوجيات المكافحة 

السليمة بيئيًا؛

التعاون الوثيق وتعزيز قدرات البلدان من أجل الوقاية من 
األزمات واالستعداد لها واالستجابة لها بطريقة مناسبة.

الشركاء الرئيسيون
لقد كانت الشراكات المتينة مع السلطات الوطنية، 

والمنظمات الدولية واإلقليمية، ومعاهد البحوث، مهمة جدًا. 
وتشمل الشراكات القائمة: المنظمة العالمية لصحة الحيوان، 

ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات الدولية للبحوث 
الزراعية )الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية(، 

والمنظمات اإلقليمية )المكتب الدولي للموارد الحيوانية 
التابع لالتحاد األفريقي(، والنظم الوطنية للبحوث الزراعية.

الروابط إلى المبادرات اإلقليمية لمنظمة األغذية والزراعة في: أفريقيا، تعزيز اإلدارة المتكاملة للمناطق الزراعية، وتعزيز القدرة على الصمود في األراضي 
الرطبة؛ وأوروبا وآسيا الوسطى، السعي إلى الحرص على تجارة األغذية الزراعية والتكامل اإلقليمي؛ وأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي، تحسين نظم 

األغذية واألعالف الوطنية واإلقليمية؛ والشرق األدنى وشمال أفريقيا، بناء القدرة على الصمود من أجل تعزيز األمن الغذائي والتغذية. 

www.fao.org/partnerships/resource-partners/ar/ :اإلنترنت      TCSR-Chief@fao.org  :للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني

لَم االستثمار
يشّكل االستثمار في إطار إدارة أزمات السلسلة الغذائية - نظام 
الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض النباتية والحيوانية العابرة 

للحدود، استثمارًا في الوقاية من أزمات سالسل األغذية. 
وبشكل عام، أثبتت الوقاية أنها تكّلف أربع إلى سبع مّرات 

أقل من االستجابة لحاالت الطوارئ. كما أنها ضرورية لضمان 
اإلنتاج الحيواني والنباتي المستدام واألمن الغذائي والتغذوي، 

وللحرص على سالمة األغذية من أجل حماية سبل المعيشة، 
واّدخار األموال على المدى الطويل. فقد بلغت تكلفة حملة 

مواجهة تفشي الجراد الصحراوي بين العامين 2003 و2005 في 
غرب أفريقيا 570 مليون دوالر أمريكي، بينما لو تم استثمار 
األموال مسبقًا، كانت الوقاية لتكّلف فقط 3.3 مليون دوالر 

أمريكي سنويًا.
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ما هي 
يمثل انعدام األمن الغذائي، والجوع، وسوء التغذية، 

مشاكل معّقدة ال يمكن أن يحّلها قطاع أو صاحب شأن وحده. 
فال يزال نحو 800 مليون شخص يعانون من جوع مزمن. 

وتسعى منظمة األغذية والزراعة إلى تعزيز البيئة التمكينية 
على األصعدة القطرية واإلقليمية والعالمية ليتمكن جميع 
الفاعلين من المساهمة في القضاء على الجوع، وانعدام 
 األمن الغذائي، وسوء التغذية بطريقة أكثر تركيزًا وفعالية.

كيف تحصل  
ستعمل منظمة األغذية والزراعة مع الدول األعضاء والشركاء 

اآلخرين على:

دعم التفاوض حول أطر عالمية وإقليمية متعّلقة 
بالسياسات لكي تدمج أبعاد ومشاغل األمن الغذائي 

والتغذية، وتعالجها بفعالّية؛

الحرص على ترجمة األطر المتعّلقة بالسياسات، والتي 
تمت المصادقة عليها عالميًا وإقليميًا، إلى التزامات 

وأعمال ملموسة على المستوى الوطني: تشمل األمثلة 
على العمل المطلوب الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن 

حيازة األراضي والثروة السمكية والغابات والخطوط 
التوجيهية الطوعية بشأن الحق في الغذاء، التي رّوجت لها 

لجنة األمن الغذائي العالمي، واإلرشاد الذي تم توفيره 
بموجب المبادرات اإلقليمية للقضاء على الجوع؛ 

دعم البلدان إلدماج األمن الغذائي والتغذية في 
سياساتها، وبرامجها، وأطرها القانونية القطاعية 

والمشتركة بين القطاعات من أجل تركيز اإلهتمام على 
الجهود التي تؤدي إلى استئصال الجوع؛

تعزيز الشراكات وبناء التوافق في اآلراء بين الحكومات، 
والشركاء في التنمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص 

من أجل اعتماد نهج مشتركة بين القطاعات تكون أكثر 
تجانسًا وتناسقًا؛

تعزيز الحوار الشامل المتعّلق بالسياسات، وصنع القرارات 
الفعالة، من خالل التحليل المستند إلى الدليل والمبني 

على بيانات، ومعلومات، وتحاليل عالية الجودة حول األمن 
الغذائي والتغذية.

االستثمار في عالم خاٍل من الجوع

تعزيز القدرات السياساتية والمؤسسية للقضاء على انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

تعزيز حوكمة حيازة األراضي من أجل ضمان األمن 
الغذائي

توصلت المفاوضات التي عقدتها منظمة األغذية والزراعة 
مع أصحاب الشأن من البلدان األعضاء، ومع المجتمع 

المدني والقطاع الخاص، في إطار لجنة األمن الغذائي 
العالمي، إلى اتفاق عالمي رائد لتحسين حوكمة حيازة 
األراضي ومصايد األسماك والغابات. بما فيه منفعة 

للجميع، مع التشديد بنوع خاص على الضعفاء والمهمشين. 
وتعمل منظمة األغذية والزراعة، منذ المصادقة الواسعة 
النطاق على هذا االتفاق عام 2012، مع البلدان في كافة 
األقاليم لترجمة حوكمة حيازة األراضي إلى واقع ملموس.

اإلسهام في استئصال الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةيسعى إلى تحقيق الهدف االستراتيجي 1 لمنظمة األغذية والزراعة
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النتائج المرجوة
تعميم مراعاة أهداف األمن الغذائي والتغذية في 

السياسات الوطنية، والخطط االستثمارية، والبرامج، 
واألطر القانونية من خالل تعزيز قدرات الحكومات 

وأصحاب الشأن الرئيسيين؛

زيادة اإللتزام باألمن الغذائي والتغذية واالستثمار 
بفعالية فيهما، بواسطة آليات مساءلة مناسبة ومن 

خالل النهوض بالقدرات؛

اعتماد آليات أكثر شمواًل للحوكمة والتنسيق؛

صنع القرارات المستندة إلى الدليل في مجال تنمية 
القدرات من أجل استحداث التحاليل العالية الجودة واآلنية 
والشاملة حول األمن الغذائي والتغذية، وتحسين النفاذ 

إليها.

الشركاء الرئيسيون
سيتوقف تحقيق النتائج القطرية الملموسة على التعاون 

الوثيق بين منظمة األغذية والزراعة ودولها األعضاء من 
جهة، والشركاء من جهة ثانية. وتعمل المنظمة على كل 

المستويات مع وكاالت أخرى في األمم المتحدة، ووكاالت 
التنمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، واألوساط 

األكاديمية للحرص على أن تتم معالجة الجهود الرامية إلى 
رفع تحديات انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، بطريقة 
مناسبة وهادفة بين كل القطاعات، بما في ذلك من خالل 

االستثمار في الزراعة، والغابات، ومصايد األسماك، 
والموارد الطبيعية، والصحة، والتعليم. وسيتم دعم الجهود 
الستئصال الجوع من خالل برنامج منظمة األغذية والزراعة 

 للتعاون بين بلدان الجنوب.

الروابط إلى المبادرات اإلقليمية لمنظمة األغذية والزراعة في: أفريقيا والشراكة المجددة للقضاء على الجوع بحلول العام 2025؛
وآسيا ومنطقة المحيط الهادي، دعما لتحدي القضاء على الجوع؛ وأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي، دعما لمبادرة القضاء على الجوع.

www.fao.org/partnerships/resource-partners/ar/ :اإلنترنت      TCSR-Chief@fao.org  :للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني

لَم االستثمار
تظهر الحاجة إلى تحقيق تقّدٍم أسرع نحو القضاء على 

الجوع، وانعدام األمن العذائي، وسوء التغذية على كافة 
المستويات، على الرغم من أن شواغل األمن الغذائي 

والتغذية تتصدر جدول أعمال السياسات. وليتحقق ذلك، 
يجب زيادة االستثمار وتوجيهه نحو تعزيز القدرات البشرية، 

والبيئة التمكينية المؤسسية والمتعلقة بالسياسات عمومًا.
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 ما هي
يكمن التكثيف المستدام في زيادة اإلنتاجية وتحسين 

فعالية استخدام الموارد على خلفية منافسة شديدة على 
قاعدة الموارد الطبيعية المتدهورة. ويمكن تحقيق المزيد 
من المكاسب عبر: الروابط الذكية بين الموارد والتدفقات 

المحّسنة للمغذيات في النظم الزراعية الشاملة؛ واألعالف 
العالية الجودة والنظم الغذائية المتوازنة؛ واالستخدام 

المحّسن للطاقة على طول سلسلة القيمة؛ واستخدام 
تكنولوجيات المعلومات واالتصال لتسريع اعتماد 

االبتكارات. وتتمتع كفاءة استخدام الموارد بأهمية خاصة 
بالنسبة إلى أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان النامية 
الذين يحاولون في غالب األحيان التكّيف مع ندرة الموارد. 

ولكن هذه الكفاءة مهمة أيضًا على المستوى العالمي 
حيث يكمن التحدي في مواجهة التأثيرات على السالمة 

واالستدامة والبيئة.

كيف تحصل  
سيعالج مجال العمل هذا، من خالل وضع رؤية مشتركة، 

الروابط المعّقدة بين مستخدمي الموارد، والبيئة 
الطبيعية، وأهداف التنمية األوسع نطاقًا. ويشمل ذلك 

عملية متكاملة مثل نهج المسّطحات الطبيعية والنظم 
اإليكولوجية. وسيتم تحديد ممارسات أفضل لإلدارة 

وتعزيزها من خالل تمتين الشراكات مع المؤسسات البحثية 
والتنموية، ومن خالل النهوض النشط بالتعاون بين بلدان 
الجنوب. وقد بنت منظمة األغذية والزراعة بالفعل شراكات 

مع المؤسسات البحثية والتنموية، وباتت اآلن كفوءة 
لرفع التحديات وإعطاء زخم جديد لهذا العمل بفضل نهجها 

المتعدد اإلختصاصات الجديد.

فعل المزيد اعتمادا على القليل من المواد - التكثيف المستدام للزراعة

زيادة اإلنتاجية في الزراعة ودعم الناس لإلستفادة استفادة قصوى من الموارد الطبيعية وغيرها من خالل الممارسات
المستدامة في الغابات، ومصايد األسماك، وتربية األحياء المائية، والمحاصيل، والثروة الحيوانية

كفاءة استخدام الموارد من خالل “اقتصد وازرع”- 
 الحد من استخدام مبيدات الحشرات في حقول األرز

في نظم الزراعة المدارة بطريقة جيدة، يمكن إبقاء 
الخسائر في المحصول المترتبة عن اآلفات، واألمراض، 

واألعشاب، دون العتبة التي تؤدي إلى تكّبد خسائر 
اقتصادية. ويمكن تحقيق ذلك عبر اختيار أصناف مقاومة، 

والمحافظة على خدمات النظم اإليكولوجية والتقنيات 
الثقافية لمكافحة اآلفات واستغاللها، وتطوير المحاصيل 

المقاومة والقادرة على الصمود. ويتم الترويج بفعالية 
لإلدارة المتكاملة لآلفات من خالل المدارس الميدانية 
التشاركية للمزارعين، ومن خالل إنتاج مبيدات اآلفات 

اإلحيائية وغيرها من عوامل المكافحة البديلة، وتوفيرها 
محليًا. ويجب دعم اإلدارة المتكاملة لآلفات عبر تعزيز 

األنظمة الخاصة بمبيدات اآلفات، ورفع اإلعانات على 
هذه المبيدات. وال تحتاج معظم محاصيل األرز المدارية 
مثاًل، إلى استخدام مبيدات الحشرات عندما يتم تكثيف 

إنتاجها. فقد خفضت إندونيسيا اإلنفاق على مبيدات 
اآلفات في إنتاج األرز بشكل كبير بين األعوام 1988 
و2005. بالتالي، تضاعفت الغالت من 3 أطنان في 
الهكتار الواحد إلى 6 أطنان  وذلك بفضل استخدام 

أصناف محّسنة، إضافًة إلى األسمدة والري. ولكن يجب 
مواصلة بذل الجهود ألن مدى توفر مبيدات اآلفات 

الزهيدة التكلفة، وتضاؤل الدعم المقدم لتوعية المزارعين 
وللبحوث اإليكولوجية الميدانية، يمكن أن يؤديا إلى تجدد 

االستعمال الكثيف لمبيدات اآلفات. وتدعم الوزارات 
المسؤولة في إندونيسيا إدماج تربية األحياء المائية في 

نظم الزراعة المستندة إلى األرز التي من شأنها أن تحد 
من استخدام مبيدات اآلفات لحماية األسماك. ويترتب 

عن ذلك تأثيرات إيجابية على استقرار نظم زراعة األرز، 
وزيادة دخل المزرعة.

زيادة وتحسين توفير المنافع والخدمات من الزراعة
والغابات ومصايد األسماك بطريقة مستدامة يسعى إلى تحقيق الهدف االستراتيجي 2 لمنظمة األغذية والزراعة
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النتائج المرجوة
تعميم مراعاة كفاءة استخدام الموارد في الزراعة في 

السياسات والبرامج الوطنية الخاصة بالقطاعات الزراعية 
من أجل تعزيز اإلنتاجية، واألمن الغذائي والتغذوي؛

تعزيز حوكمة نظم اإلنتاج الزراعي من خالل الشراكات 
والحوار والتعاون بين مختلف مستخدمي الموارد 

والجماعات المختّصة؛

النهوض بالقدرات على كافة المستويات التخاذ 
القرارات المناسبة خصوصًا عندما تتم معالجة مشكلة 

ندرة الموارد؛

تكييف التكنولوجيات والممارسات واعتمادها على 
المستوى المحلي لمعالجة المقايضات بين الموارد 

ومكاسب الكفاءة، وتحقيق أهداف أخرى مثل المساواة 
بين الجنسين واإلنصاف، والنمو الريفي، والمحافظة 

على النظم اإليكولوجية.

الشركاء الرئيسيون
مجموعات المزارعين والصيادين والمقيمين في الغابات، 

ومنظمات المزارعين، والمؤسسات والشبكات المحلية 
واإلقليمية، واتحاد الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية 

الدولية، واألوساط األكاديمية وغيرها من مؤسسات 
ومنظمات البحوث والتنمية، والمجتمع المدني، والقطاع 

الخاص، والحكومات الوطنية.

الروابط إلى المبادرات اإلقليمية لمنظمة األغذية والزراعة في: أفريقيا، دعم اإلدارة المتكاملة للمناطق الزراعية؛ وآسيا والمحيط الهادي، مبادرات األرز 
والنمو األزرق؛ والشرق األدنى وشمال أفريقيا، مبادرة ندرة المياه.

www.fao.org/partnerships/resource-partners/ar/ :اإلنترنت      TCSR-Chief@fao.org  :للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني

لَم االستثمار
نظرًا إلى أن عدد سكان العالم متوّقع أن يرتفع من 7 إلى 

9 مليار شخص بحلول العام 2050، سيزيد الطلب على 
األغذية واأللياف والخشب وغيرها من المنتجات الزراعية 
بسرعة كبيرة. بالتالي، من الضروري فعل المزيد اعتمادًا 

على القليل من المواد. وسيساعد مجال العمل هذا البلدان 
على تحديد الخيارات والحلول لزيادة اإلنتاجية واّدخار الموارد 
الخارجية. كما يعني االستثمار في مجال العمل هذا، تعزيز 

زيادة اإلنتاج المستدام، وتحسين األداء البيئي واالجتماعي، 
وضمان قدرة المجتمعات والنظم اإليكولوجية على 

الصمود في ظل تغير المناخ وتقّلب األسواق.
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ما هي 
توصف الخدمات المتصلة بالنظام اإليكولوجي على أنها 
“منافع اإلنسان من النظم اإليكولوجية”. وهي مدعومة 

من قبل التنوع البيولوجي، وتشمل تنوع واختالف 
الحيوانات، والنباتات والكائنات الحية الدقيقة على المستوى 

الجيني، ومستوى األنواع، ومستوى النظم اإليكولوجية. 
ولتكميل أي عمل لتعزيز كفاءة الموارد وتحقيق االستخدام 

األمثل للمدخالت، هناك حاجة إلى ضمان أن يتم دعم 
وظائف النظام اإليكولوجي واستمرارها، وأن يتم حفظ 

تنوعها البيولوجي. ويركز مجال العمل هذا بشكل واضح 
على تعزيز اإلدارة وتمكين البيئات لصيانة وترميم خدمات 

النظام اإليكولوجي ومساهمتها في نظم اإلنتاج والمناظر 
الطبيعية. وقد سعت إدارة الموارد الطبيعية في الماضي، 

إلى السيطرة على الطبيعة ألهداف مفردة: مثال، لحصاد 
المنتجات لالستهالك المباشر أو للبيع في األسواق. وفي 
المقابل، تدعو خدمات النظام اإليكولوجي إلى نهج حوكمة 
تدرك بأن النظم اإليكولوجية معقدة، وتعددية، وديناميكية، 

وتكيفية، تولد منافع متعددة بما في ذلك الغذاء.

كيف تحصل  
تعمل المنظمة في آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية لوضع 

توجيهات بشأن كيفية جعل النهج واألدوات مفيدة وذات 
صلة في سياقات إيكولوجية زراعية محددة. ومع اكتساب 

خدمات النظام اإليكولوجي للزخم، قد تكون هناك حاجة 
إلجراءات حوكمة جديدة ومبتكرة. وسيعزز توفير الحوكمة 

والتوجيه للسياسات على المستوى القطري، إدارة 
خدمات النظام اإليكولوجي من خالل مبادرات المدفوعات 

والتحفيزات لخدمات النظام اإليكولوجي، والشراكة العالمية 
من أجل التربة، وآلية إعادة المناظر الطبيعية للغابات إلى 

هيئتها األصلية، والبرنامج الشامل إلدارة مستجمعات 
المياه، ومبادرة األنشطة المتصلة بنظم التراث الزراعي 

الهامة عالميًا.

خدمات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

 دعم وتعزيز توفير خدمات النظم اإليكولوجية في أطر اإلنتاج
(الزراعة / الثروة الحيوانية، ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية، والغابات والبراري)

تحمل مسؤولية األصول الطبيعية

تؤدي اآلليات الرسمية لمعظم الحكومات للقياس 
واإلبالغ عن “األصول الطبيعية” – على سبيل المثال، 

من قطاعات الغابات والحياة البرية – إلى تقديرات 
أدنى من الواقع عموما. فعلى سبيل المثال، يقدر  
عمومًا أن قطاع الغابات في أفريقيا يصل إلى 1.3 

في المائة من ناتجها المحلي اإلجمالي؛  ومع ذلك، 
تظهر الدراسات المنهجية لألنشطة االقتصادية مثل 
السياحة البيئية بأن هذا الرقم قد يصل إلى 8 في 

المائة للسياحة البيئية وحدها. وقد سلمت هيئة 
الغابات والحياة البرية األفريقية التابعة للمنظمة، في 

دورتها التاسعة عشرة في عام 2013 التي عقدت 
في ناميبيا، بأوجه القصور الحالية لألصول الطبيعية، 

والتزمت بتطوير القدرات الوطنية وفهم وتطبيق 
خدمات النظام اإليكولوجي في السياسات العامة 

واتخاذ القرارات المالية. وهذه خطوة أولى هامة 
نحو االعتراف بالدرجة التي تسهم الموارد الطبيعية 
فيها في االقتصادات الوطنية وتقييمها، وتشجيع 

االستثمارات وتعزيز إدارتها المستدامة. 

زيادة وتحسين توفير المنافع والخدمات من الزراعة
والغابات ومصايد األسماك بطريقة مستدامة يسعى إلى تحقيق الهدف االستراتيجي 2 لمنظمة األغذية والزراعة
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النتائج المرجوة
أطر متكاملة ومتعددة القطاعات، واألدوات واإلرشادات 

لتقييم قيمة وفوائد خدمات النظام اإليكولوجي في  
جميع نظم اإلنتاج؛ والنهج لتعزيز والحفاظ على اعتمادها 

من قبل أصحاب المصلحة؛ 

تعزيز قدرات الموظفين القطريين في إدارة النظم 
اإليكولوجية الزراعية لصيانة وترميم خدمات النظام 

اإليكولوجي؛

إجراءات الحوكمة والسياسات المناسبة لتعزيز 
القدرات المؤسسية للحفاظ على قيمة خدمات النظام 

اإليكولوجي المنفذة  وترميمها وتعزيزها؛

تعزيز الحوكمة من خالل الحوار والتفاهم والمشاركة 
بين أصحاب المصلحة المتعددين في نهج النظام 

اإليكولوجي بما في ذلك االعتراف بحقوق المجتمعات 
المحلية وأنظمة المعارف األصلية الخاصة بهم. 

الشركاء الرئيسيون
برنامج األمم المتحدة للبيئة، )بما في ذلك اقتصاديات 

النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي(، ومجلس اتحادات 
الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية؛ اتفاقيات 

التنوع البيولوجي وتدهور األراضي، ومرفق البيئة العالمية، 
والهيئات اإلقليمية، والحكومات الوطنية، ومنظمات 

الحفظ، ومجتمعات الزراعة ومصايد األسماك والمجتمعات 
التي تعيش في الغابات، والقطاع الخاص. 

الروابط إلى مبادرات المنظمة اإلقليمية في: مبادرة األرز في آسيا والمحيط الهادئ؛ ومبادرة أفريقيا بشأن اإلدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية الزراعية.

www.fao.org/partnerships/resource-partners/ar/ :اإلنترنت      TCSR-Chief@fao.org :للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني

لَم االستثمار
لضمان استدامة النظم الغذائية والزراعية على المدى 

الطويل، من خالل إدارة خدمات النظام اإليكولوجي؛ لتعزيز 
التفاعالت البيولوجية المفيدة والتآزر بين مكونات التنوع 
البيولوجي الزراعي ونظم اإلنتاج المرتبطة به، وبالتالي 

تعزيز العمليات والوظائف اإليكولوجية الرئيسية؛ لبناء رأس 
المال الطبيعي لضمان االستدامة الطويلة المدى لنظم 

اإلنتاج؛ ولتشجيع حاالت الفوائد المتبادلة من خالل إغالق 
الدورات البيولوجية )على سبيل المثال بين المحاصيل 

والتربة والثروة الحيوانية أو النظم األرضية والمائية( 
وتحويل العوامل الخارجية السلبية إلى مساهمات إيجابية.
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ما هي 
يعيش ثالثة أرباع أشد الناس فقرا والجياع في العالم في 

المناطق الريفية ويعتمد معظمهم على الزراعة األسرية 
ألصحاب الحيازات الصغيرة. ولمكافحة الفقر في المناطق 

الريفية، ينبغي تحسين فرص الدخل للفقراء. وهذا يتطلب 
بناء اقتصادات ريفية أكثر قدرة على الصمود وأكثر تنوعًا. 
ويوفر برنامج منظمة األغذية والزراعة المعني بالتحوالت 
الريفية: دعم الزراعة األسرية ألصحاب الحيازات الصغيرة 

والعمالة الريفية، نهجا متكامال لتحسين سبل العيش 
يركز على تحسين وصول الفقراء إلى الموارد اإلنتاجية 
والمنظمات والخدمات واألسواق وزيادة فرص العمل. 

وغالبا ما تواجه النساء والشباب في الريف أكبر التحديات، 
وتشكل تلبية احتياجاتهم أولوية لهذا البرنامج. 

كيف تحصل  
تدعم المنظمة البلدان في تصميم وتنفيذ استراتيجيات 

التنمية الريفية المتكاملة التي تعطي األولوية لزيادة 
إنتاجية المزارع األسرية ألصحاب الحيازات الصغيرة وتنويع 
الدخل وفرص العمل. وقد تم تطبيق هذا النهج بنجاح في 
مختلف البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأماكن 
أخرى. وهو مترسخ في ممارسات ناجحة أخرى للمنظمة، 

مثل مدارس المزارعين الحقلية ومدارس التدريب الحقلي 
والتدريب على مهارات الحياة لصغار المزارعين. ويشكل هذا 

النهج المتكامل محورا للعديد من البرامج اإلقليمية. 

التحوالت الريفية: دعم الزراعة األسرية ألصحاب الحيازات الصغيرة والعمالة الريفية

الحد من الفقر الريفي من خالل تنويع سبل العيش

خلق فرص عمل الئقة للشباب في المناطق 
الريفية

لقد رعت منظمة األغذية والزراعة الشراكات بين الحكومات 
والقطاع الخاص )بما في ذلك منظمات المنتجين( إلدراج 

الشباب في المبادرات الوطنية واإلقليمية المتعلقة 
بالتوظيف.

وقد أصبح نموذج توظيف الشباب في المناطق الريفية 
في مالوي وجمهورية تنزانيا المتحدة، وضعا مربحا لجميع 

المؤسسات والجهات الفاعلة المعنية. وقد أفاد خريجي 
مدارس التدريب الحقلي والتدريب على مهارات الحياة 

لصغار المزارعين، بتحسن ال يقل عن 60 في المئة في 
العائدات االقتصادية. ولديهم تصور أكثر إيجابية للزراعة، 
وبالتالي فإنهم يغتنمون فرصا ألعمال ومشاريع تجارية 

محتملة في هذا القطاع. وعالوة على ذلك، فإن كل خريج 
قد قام بتدريب ما يعادل 20 شابًا في المناطق الريفية 

في منطقته/منطقتها، مما خلق تأثير امتداد ملحوظ. 

الحد من الفقر في الريف يسعى إلى تحقيق الهدف االستراتيجي 3 لمنظمة األغذية والزراعة
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النتائج المرجوة
تحسين وصول الفقراء في المناطق الريفية إلى الموارد 

والخدمات من خالل تعزيز المؤسسات والمنظمات 
الريفية، وتحسين البنية التحتية والخدمات الريفية، 

والوصول إلى األراضي وغيرها من الموارد الطبيعية 
األخرى وإدارتها على نحو مستدام، والوصول إلى 

التكنولوجيات التي تزيد اإلنتاجية والقدرة على توليد 
الدخل لمزارع أصحاب الحيازات الصغيرة والمشاريع التجارية 

الزراعية على نحو مستدام.

تحسين فرص حصول الفقراء في المناطق الريفية على 
فرص عمل زراعية وغير زراعية من خالل التنويع االقتصادي 

واستراتيجيات خلق فرص العمل في المناطق الريفية، 
وتدريب المنتجين والعمال في الريف على المهارات، 

وتعزيز ظروف العمل الالئق في المناطق الريفية، بما في 
 ذلك تطبيق معايير العمل الدولية.

الشركاء الرئيسيون
تنخرط منظمة األغذية والزراعة في شراكات على المستوى 

العالمي واإلقليمي والقطري. وتشمل الشراكات الرئيسية، 
مشروع المستقبل في الريف في أفريقيا في إطار الشراكة 

الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا، مع هيئة األمم 
المتحدة للمرأة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج 

األغذية العالمي، لتعزيز التمكين االقتصادي للمرأة في 
الريف. وعالوة على ذلك، يجري إقامة شراكات مع وكاالت 

القطاع الخاص، بما في ذلك منظمات المنتجين واتحاداتهم 
والنقابات. وتتشارك المنظمة أيضًا مع منظمة العمل الدولية 

في تنفيذ الجدول العالمي المعني بالعمالة والعمل الالئق 
للجميع.

الروابط إلى المبادرات اإلقليمية في: أفريقيا، االنتاج المستدام والتنويع؛ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، معالجة مسألة
الزراعة األسرية والتنمية اإلقليمية في المناطق الريفية؛ أوروبا وآسيا الوسطى، من خالل تعزيز الزراعة على نطاق صغير بصورة مستدامة؛

الشرق األدنى وشمال أفريقيا، معالجة مسألة الزراعة على نطاق صغير.

www.fao.org/partnerships/resource-partners/ar/ :اإلنترنت      TCSR-Chief@fao.org  :للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني

لَم االستثمار
ستمكن الموارد اإلضافية من رفع مستوى الدعم التقني 
للحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين للحد من الفقر في 

الريف في البلدان التي تعاني من أعلى المستويات منه. 
وسيساعد االستثمار في هذا البرنامج على االستفادة 

من االستثمارات العامة والخاصة لزيادة اإلنتاجية الزراعية 
ألصحاب الحيازات الصغيرة، وتنويع النشاط االقتصادي في 

المناطق الريفية، وتحسين قدرات الفقراء في الريف على 
كسب الدخل على نحو مستدام.
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ما هي
الغالبية العظمى من الناس الذين يعيشون في المناطق 
الريفية ال يستطيعون الحصول على الحماية االجتماعية. 
ومن المسّلم به اآلن على نطاق واسع بأن نظم الحماية 

االجتماعية ضرورية ألية استراتيجية تهدف إلى القضاء على 
الجوع والفقر في المناطق الريفية سواء كانت قصيرة أو 

طويلة األجل. وتدعم هذه النظم األسر الفقيرة والضعيفة 
في التغلب على نقص التغذية من خالل توفير إمكانية 
الوصول المباشر إلى الغذاء أو الوسيلة لشرائه. وفي 

الوقت نفسه، يمكن لتدخالت الحماية االجتماعية المصممة 
بشكل صحيح أن تساعد على تحسين اإلنتاجية الزراعية 

وتعزيز االقتصادات الريفية المحلية، وتمكين المرأة في 
المناطق الريفية، وتعزيز االندماج االجتماعي، وبالتالي الحد 

من الفقر في المناطق الريفية.

كيف تحصل  
تدعم منظمة األغذية والزراعة البلدان في تصميم وتنفيذ 

آليات الحماية االجتماعية التي تعزز األمن الغذائي، وتساعد 
األسر الريفية على تحسين إدارة المخاطر، وتعزز اإلنتاج 

الزراعي وسبل المعيشة في الريف. ويتم تعزيز قدرات 
الحكومات وأصحاب المصلحة الوطنية من خالل أدوات 

لتحليل السياسات تقيم أثر برامج الحماية االجتماعية. 
ويمكن استعراض فرص الحصول على الغذاء واإلنتاجية 

الزراعية والفقر على مستوى األسرة والمجتمع، من 
اتخاذ اإلجراءات المستهدفة. وتحقيقًا لهذه الغاية، تشجع 

المنظمة على الحوار بشأن السياسات االجتماعية، وتقوم 
بتحديد محاور التعلم اإلقليمية من خالل التعاون فيما بين 

بلدان الجنوب.

الحماية االجتماعية من أجل األمن الغذائي والحد من الفقر في المناطق الريفية

توسيع نطاق الحماية االجتماعية لتحسين فرص الحصول على الغذاء وتحفيز الزراعة

مواءمة برامج الحماية االجتماعية والحد من الفقر 
في المناطقة الريفية في غانا

قامت المنظمة بتحليل برامج الحماية االجتماعية في 
منطقة في شمال غانا، كجزء من برنامج متكامل للحد من 

الفقر في المناطق الريفية. ونتيجة لذلك، فإن الحكومة 
ستمدد نظام الحماية االجتماعية الرئيسي )برنامج تمكين 

سبل العيش لمواجهة الفقر( لتغطية جميع المجتمعات 
المحلية المستفيدة من المنطقة المستهدفة، وتضمين 
ذلك في برامج الزراعة والتنمية الريفية األوسع للمنطقة.

وبناء على تحليل المنظمة للسياسات ودعمها لها، فإن 
الحكومة تعترف بأن: »برنامج تمكين سبل العيش لمواجهة 

الفقر قد كان له تأثير إيجابي على النمو االقتصادي. وإن 
لكل سيدي غاني يتم تحويله إلى مستفيد، القدرة على 

زيادة االقتصاد المحلي بقيمة 2.5 سيدي غاني. وقد مكن 
ذلك أشد األسر فقرًا على تلبية احتياجاتها األساسية، ومنح 
األولوية للصحة، وتسجيل أطفالها في المدارس، وتحسين 

االلتحاق بالمدارس، وزيادة االدخار والعمل على سحب 
 أنفسها من براثن الفقر.«

)رئيس جمهورية غانا، 28 أبريل/نيسان 2014(.

الحد من الفقر في الريف يسعى إلى تحقيق الهدف االستراتيجي 3 لمنظمة األغذية والزراعة
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النتائج المرجوة
توسيع وتحسين فعالية نظم الحماية االجتماعية باتساق 

تام مع سياسات األغذية والتغذية والزراعة المستدامة 
في المناطق الريفية.

الشركاء الرئيسيون
تنخرط المنظمة مع عدة شركاء على المستوى العالمي 
واإلقليمي والوطني. وتقوم المنظمة مع اليونيسف 
ومنظمة العمل الدولية بتشجيع نهج من الحماية إلى 

اإلنتاج في دعم السياسات للبلدان النامية وتوسيع 
أرضيات الحماية االجتماعية للمناطق الريفية. وقد تم تطوير 

الشراكات مع برنامج األغذية العالمي والصندوق الدولي 
للتنمية الزراعية بشأن مجموعة من شبكات األمان، بما في 
ذلك الشراء المحلي من أصحاب الحيازات الصغيرة، ومبادرة 

الشراء من أفريقيا لألفارقة، وبرامج التأمين المرتبطة 
بالمؤشرات. ويتم تسهيل التعاون فيما بين بلدان الجنوب 

في كل هذه المجاالت. ومنظمة األغذية والزراعة عضو في 
مجلس التعاون للحماية االجتماعية المشترك بين الوكاالت.

الروابط إلى المبادرات اإلقليمية للمنظمة في: أفريقيا، بناء سبل العيش القادرة على الصمود؛ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،
معالجة مسألة الزراعة األسرية والتنمية اإلقليمية في المناطق الريفية؛ دعم مبادرة أمريكا التينية خالية من الجوع؛ الشرق األدنى وشمال

أفريقيا، معالجة مسألة الزراعة على النطاق الصغير؛ وبناء القدرة على الصمود لتعزيز األمن الغذائي. 

www.fao.org/partnerships/resource-partners/ar/ :اإلنترنت      TCSR-Chief@fao.org  :للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني

لَم االستثمار
إن توسيع برامج الحماية االجتماعية في المناطق الريفية 

ومواءمة هذه السياسات الزراعية والغذائية الداعمة، طريقة 
مؤكدة وفعالة من حيث التكلفة لتعزيز األمن الغذائي 

والتغذية، والحد من الفقر في المناطق الريفية، والتخفيف 
من التعرض للصدمات البيئية. ويستند برنامج المنظمة 

المتعلق بالحماية االجتماعية لألمن الغذائي والحد من الفقر 
في المناطق الريفية إلى خبرتها في ميزتها النسبية في 

توسيع نطاق هذه الجهود وتبادل الخبرات.
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ما هي
بما أن نظم األغذية الزراعية أصبحت أكثر عولمة وتحضرًا 

وتركزا واستنادا إلى التكنولوجيا، فإن تحقيق األمن الغذائي 
وتخفيف وطأة الفقر سيتطلب نهجًا أكثر تكامال لتعزيز 

الكفاءة والمشاركة الفعالة لصغار المنتجين، والمؤسسات 
الزراعية والبلدان في نظم األغذية الزراعية وأسواقها 

المحلية والدولية.

كيف تحصل  
تساهم المنظمة في تحقيق نظم زراعية وغذائية أكثر 

فعالية وشموال من خالل: 

المساعدة على بناء نظم تجارة لألغذية الزراعية أكثر كفاءة 
وشموال؛

دعم تطوير المعايير واستخدامها للمواد الغذائية اآلمنة 
واألسواق الكفؤة؛ 

زيادة كفاءة وشمولية الصناعة الزراعية وسالسل األغذية 
الزراعية؛

تعزيز أثر التمويل واالستثمار؛

أخذ زمام المبادرة في المبادرة العالمية بشأن الفاقد من 
األغذية والحد من الهدر؛

المساعدة على خلق السياسات وحوافز األسواق لنظم 
األغذية الزراعية.

نظم زراعية وغذائية أكثر شموال وكفاءة

تمكين المشاركة الفعالة لصغار المنتجين، والمؤسسات الزراعية والبلدان في نظم األغذية الزراعية
وأسواقها المحلية والدولية 

المزيد من القيمة لألصل والجودة

تعمل منظمة األغذية والزراعة مع الحكومات لمساعدة 
المنتجين على تطوير التوسيمات التي تستند إلى 

األصل والجودة، مثل المؤشرات الجغرافية. ويعزز ذلك 
فرص السوق ودخل المنتجين. وبناء على أساس العمل 

الناجح الذي تم بالتعاون مع البنك األوروبي إلعادة 
اإلعمار والتنمية في كرواتيا، وجورجيا، وصربيا، والبلدان 
التي تمر بمرحلة انتقالية أخرى، يمكن اآلن توسيع نطاق 

هذا العمل في المنطقة وخارجها.    

تلبية الحاجات الغذائية في المناطق الحضرية

تقوم المنظمة بتوسيع نطاق جهودها إلنشاء مرافق 
المساعدة التقنية لجعل تمويل سالسل القيمة 

في متناول أصحاب الحيازات الصغيرة. وقد تعاونت 
المنظمة في إثيوبيا، والنيجر وجمهورية تنزانيا المتحدة، 

مع االتحاد األوروبي ومؤسسة رابوبانك لتحسين 
القدرات التقنية واإلدارية لتشجيع االستثمارات التي 

استفاد منها أكثر من 000 250 مزارع.

تمكين نظم زراعية وغذائية شاملة وفعالة يسعى إلى تحقيق الهدف االستراتيجي 4 لمنظمة األغذية والزراعة
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النتائج المرجوة
سيؤدي هذا المجال من العمل إلى نظم زراعية وغذائية أكثر 

فعالية وشموال من خالل المساهمة في:

االتفاقيات الدولية واآلليات والمعايير التي تعزز التجارة 	 
واألسواق األكثر كفاءة وشموال، والتي ستضعها 

وتنفذها البلدان؛ 

تطوير سالسل األغذية الزراعية وأعمال زراعية أكثر 	 
شموال وكفاءة، وتنفيذها من قبل القطاعين العام 

والخاص؛

تطوير السياسات واألدوات المالية واالستثمارات التي 	 
من شأنها تحسين الشمولية وكفاءة نظم األغذية الزراعية 

 وتنفيذها من قبل القطاعين العام والخاص.

الشركاء الرئيسيون
ُأنشئت شراكات خارجية وسيتم تطويرها مع الحكومات 
الوطنية، وهيئات األمم المتحدة الرئيسية وغيرها من 

الهيئات الدولية، والمؤسسات المالية، والمعاهد األكاديمية 
ومعاهد البحوث، ومنظمات حكومية متعددة، وممثلين 

عن القطاع الخاص، ومع المنظمات والهيئات والمبادرات 
اإلقليمية. وسيدعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب عددا 
من مجاالت العمل، مثل التجارة، والدمج التعاقدي للمزارع 
األسرية في سالسل األغذية الزراعية، وسالمة األغذية، 

والمؤسسات الزراعية، والتنمية المستدامة لسالسل 
القيمة الغذائية.

الروابط إلى المبادرات اإلقليمية للمنظمة في: أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتطوير سالسل القيمة لألغذية الزراعية في منطقة
المحيط الهادئ وجزر البحر الكاريبي؛ أوروبا وآسيا الوسطى فيما يتعلق بتجارة األغذية الزراعية والتكامل اإلقليمي الذي يهدف إلى تطوير

قدرات البلدان على االنخراط بشكل بناء ومثمر في المفاوضات التجارية في السعي لتحقيق أهداف التنمية .

www.fao.org/partnerships/resource-partners/ar/ :اإلنترنت      TCSR-Chief@fao.org  :للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني

لَم االستثمار
ستمكن االستثمارات اإلضافية في النظم الزراعية 

والغذائية الفعالة المنظمة من توسيع نطاق المبادرات 
الناجحة، وتوسيع العمل بشأن الموضوعات ذات الصلة 
وتوسيع قاعدة الشراكة. وسيساعد تحسين كفاءة نظم 

األغذية الزراعية في ضمان االستخدام المسؤول للموارد 
الطبيعية المتاحة، وتعزيز فرص التجارة واألسواق، وتحسين 

الدخل، والحد من الفاقد والهدر الغذائي، وتشجيع تقديم 
المنتجات الصحية واآلمنة لألكل. كما أنها ستساعد أيضا 

في ضمان النظم الغذائية المستدامة في المدن. 
وسيساهم ذلك بدوره في تحقيق جدول األعمال لما بعد 
عام 2015، واألمن الغذائي العالمي والقضاء على الفقر 

في فترة زمنية أقصر. 

تلبية الحاجات الغذائية في المناطق الحضرية

لقد ساعدت المنظمة صانعي السياسات المحلية في 
أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية على تحسين النظم 

الغذائية لتلبية االحتياجات الغذائية في المناطق الحضرية 
بشكل أفضل. ونتيجة لذلك، تم وضع سياسات وإجراءات 

وخطط استثمارية تطلعية لعدد كبير من المدن.  
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ما هي
تقوض الكوارث واألزمات التنمية. وقد أثرت الكوارث الطبيعية 

على أكثر من 2.7 مليار شخص على مدى العقد الماضي. 
ويواجه عدد أكبر من الناس األخطار المائية الجوية )مثل 

الفيضانات والجفاف والعواصف وحرائق الغابات( والمخاطر 
الجيولوجية )مثل الزالزل واالنهيارات األرضية( أكثر من أي وقت 

مضى. وتزداد شدة وتواتر الكوارث الطبيعية باستمرار، مما 
يمس بالتنمية المستدامة عن طريق التأثير على سبل العيش 

وتهديد األمن الغذائي والتغذية. وتشمل القطاعات األكثر 
تعرضا وتضررا، الزراعة والثروة الحيوانية والغابات ومصايد 

األسماك وتربية األحياء المائية. وينبغي تحسين وتوسيع نطاق 
التدابير الحالية للحد من المخاطر وإدارتها. ويعاني العديد من 

البلدان من سوء التجهيز لتجنب تأثيرات المخاطر القصوى الحالية 
والتحضير لها وتخفيفها، بما في ذلك تغير المناخ، ناهيك عن 
تلك المتوقعة في المستقبل. وإن األخطار الطبيعية تحصل 

أيضا خالل األزمات الممتدة، مما يشكل سياقات صعبة للغاية 
تؤثر على أكثر من 350 مليون شخص على المستوى العالمي. 

وتتشاطر األزمات الممتدة خصائص منها الصدمات المتكررة 
والضغوطات؛ الصراعات أو انعدام األمن؛ ضعف الحوكمة 

والقدرات المؤسسية؛ وضعف نظم المعيشة. ويكون انعدام 
األمن الغذائي وسوء التغذية شديدين بشكل خاص، وطويلي 

األمد، وواسعي النطاق، خالل األزمات الممتدة. وإن استمرارها، 
جنبا إلى جنب مع استجابات مصممة بطريقة غير كافية، ُيضعف 

القدرة على الصمود لتحقيق التنمية المستدامة على المدى 
الطويل. 

بناء القدرة على الصمود في ظل األزمات الممتدة والكوارث الطبيعية

معالجة األسباب الكامنة وراء انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية في البلدان المعرضة لألخطار الطبيعية
 و / أو التي تعاني من أزمة ممتدة. 

القدرة على الصمود أمام األخطار الطبيعية

لقد ترك اإلعصار المدمر حيان الذي ضرب مؤخرا الفلبين، 
000 6 قتيل، وهدد معيشة 9 ماليين مزارع يعتمدون 

على المحاصيل والماشية واألسماك واألشجار وغيرها من 
الموارد الطبيعية. ولم يعد من الممكن اعتبار األعاصير بهذا 

الحجم كأحداث استثنائية، وتتابع منظمة األغذية والزراعة 
تقديم الدعم للحكومة والشعب المتضرر في عملية 

اإلنعاش الطويلة لسبل عيشهم القائمة على الزراعة، بالحد 
من المخاطر الحالية والمستقبلية لتغير المناخ واألحداث 

المتطرفة، وأيضا باالستعداد لصدمات مستقبلية. 

القدرة على الصمود في وقت النزاع

هناك أكثر من 3.5 مليون شخص معرض لخطر انعدام 
األمن الغذائي الحاد في جنوب السودان. وتدعم منظمة 

األغذية والزراعة بنشاط تحليل األمن الغذائي المستمر 
التخاذ القرارات االستراتيجية وتنسيق التدخالت، وحماية 

قدرات التصدي لسبل العيش المتعددة في المناطق 
المتضررة بسبب النزاع؛ وبتعزيز النظام الوطني إلنتاج 

الغذاء في المناطق األقل تضررًا. وهناك عدسة القدرة 
على الصمود لسبل العيش تساعد أيضا على تخفيف 
الصراعات المتعلقة بالحيازات والموارد الطبيعية اآلن 

وفي المستقبل.

كيف تحصل  
يتم تصميم تدخالت القدرة على الصمود المناسبة لكل 

سياق من السياقات بحسب نوع الخطر، والقطاع المعرض 
للخطر، ومجموعات سبل المعيشة األكثر عرضة، والمناطق 

الزراعية اإليكولوجية. وتستند التدخالت على 5 عناصر 
رئيسية: )1( تسهيل العمليات والشراكات المتعددة الجهات 

الفاعلة؛ )2( فهم وتحديد األسباب الجذرية للتهديدات 
ومواطن الضعف المتعددة؛ )3( العمل على دعم االستثمار 
في البلدان والمناطق لتحويل المعايير والممارسات الجيدة 

والتكنولوجيا المبتكرة إلى أعمال على أرض الواقع في 
مختلف القطاعات وعلى مدى عدة سنوات؛ )4( تعلم الدروس 

وتبادل الممارسات الجيدة على جميع المستويات؛ )5( دعم 
الدعوة واالتصال لزيادة الوعي بشأن فوائد هذه النهج. 

زيادة صمود سبل المعيشة في مواجهة التهديدات واألزمات يسعى إلى تحقيق الهدف االستراتيجي 5 لمنظمة األغذية والزراعة
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النتائج المرجوة
بدال من االستجابة لألزمات، فإن تركيزا استباقيا على إدارة 

المخاطر لمعالجة األسباب الجذرية لألزمة والكوارث سيسفر 
عن نتائج منها: 

أطر سياسات وقدرات )على المستوى الفردي 	 
والمؤسسي( معززة في سياقات مرتبطة بالمخاطر 

والكوارث واألزمات؛

نظم معززة للمعلومات واإلنذار المبكر بشأن المخاطر، 	 
تعلم اإلجراءات على المدى الطويل والمدى القصير؛ 

تعزيز الدعم لتنويع سبل العيش، وتحسين الحالة 	 
التغذوية وسالسل القيمة الغذائية، والحصول على 

الموارد الطبيعية والحماية االجتماعية؛

حماية سبل العيش من خالل االستعداد واالستجابة 	 
للطوارئ في الوقت المناسب وبطريقة فعالة للسكان 

 المتضررين.

الشركاء الرئيسيون 
الوزارات الحكومية، وسلطات إدارة الكوارث، والمنظمات 

اإلقليمية ودون اإلقليمية، ووكاالت األمم المتحدة 
والهيئات التقنية، والمنظمات غير الحكومية، والعمليات /

المبادرات اإلقليمية، واالتحاد الدولي للصليب األحمر 
والهالل األحمر، ومنظمات البحوث الزراعية، وغيرها. وهناك 

منصات دولية قوية وفرص للشراكة ناشئة من خالل 
توجيهات السياسات للجنة األمن الغذائي العالمي بشأن 

انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية في األزمات الممتدة، 
وعملية إطار عمل هيوغو لمواجهة الكوارث الطبيعية. 

وكالهما يعلمان تدخالت المنظمة بشأن بناء القدرة على 
الصمود في األزمات الممتدة والكوارث الطبيعية.  

الروابط إلى المبادرات اإلقليمية للمنظمة في: أفريقيا، دعم تكثيف وتسويق اإلنتاج المستدام، فضال عن بناء القدرة على الصمود في
المناطق الجافة في أفريقيا؛ الشرق األدنى وشمال أفريقيا، بناء القدرة على الصمود؛ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تحسين نظم

األغذية واألعالف الوطنية واإلقليمية؛ أوروبا وآسيا الوسطى، تعزيز تجارة األغذية الزراعية والتكامل اإلقليمي. 

www.fao.org/partnerships/resource-partners/ar/ :اإلنترنت      TCSR-Chief@fao.org  :للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني

لَم االستثمار
تحتاج البلدان التي تواجه الكوارث الطبيعية واألزمات 

الممتدة إلى الدعم لمد جسر بين جهود اإلغاثة واإلنعاش 
والتنمية المراعية للمخاطر. ومطلوب مزيد من االستثمارات 

للوقاية، لتقليل المعاناة البشرية والخسائر االقتصادية. 
ونظرًا إلى الفجوة بين النظم اإلنسانية واإلنمائية، التي 
تؤدي إلى تضييق مجاالت التحليل والتمويل المجزأ، فإن 

بناء سبل عيش قادرة على الصمود في األزمات الممتدة 
يقع غالبا من خالل الفجوة بين التدخالت القصيرة والطويلة 

المدى. وفي البلدان المعرضة للمخاطر الطبيعية، أثبت 
نشاط الحد من مخاطر الكوارث بأنه 4 إلى 7 مرات أرخص 

من تمويل االستجابة لحاالت الطوارئ. ولكن يتم استثمار 
0.4 في المائة فقط من مساعدات التنمية الخارجية حاليًا 

في الحد من مخاطر الكوارث. وإن العمل المبكر لتوفير دعم 
سبل كسب العيش على المدى الطويل هو أيضًا 3 إلى 4 
مرات أرخص من التدخالت في حاالت الطوارئ على المدى 

القصير.  
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المبادرات اإلقليمية

اإلطار االستراتيجي للمنظمة

المبادرات اإلقليمية

 المبادرات اإلقليمية وأطر البرمجة القطرية

زيادة صمود سبل 
المعيشة في مواجهة 

التهديدات واألزمات

تمكين نظم زراعية 
وغذائية شاملة وفعالة

الحّد من الفقر في الريف زيادة وتحسين توفير 
المنافع والخدمات من 

الزراعة والغابات ومصايد 
األسماك بطريقة 

مستدامة

اإلسهام في استئصال 
الجوع وانعدام األمن 
الغذائي وسوء التغذية

المجاالت المؤسسية لتعبئة الموارد

بناء القدرة على الصمود
 في المناطق الجافة

 في أفريقيا 

سالسل القيمة لألمن 
الغذائي والتغذية في جزر 

المحيط الهادئ

تمكين أصحاب الحيازات 
الصغيرة والمزارع األسرية 
في أوروبا وآسيا الوسطى

اإلدارة المتكاملة للمناظر 
الطبيعية الزراعية
 في أفريقيا 

الشراكة األفريقية المجددة 
إلنهاء الجوع بحلول عام 

2025

بناء القدرة على الصمود 
لألمن الغذائي 

والتغذية في
 الشرق األدنى وشمال 

أفريقيا

تحسين نظم األغذية في 
منطقة البحر الكاريبي

 

الزراعة على نطاق صغير 
من أجل التنمية الشاملة 

في منطقة الشرق األدنى 
وشمال أفريقيا

 مبادرة النمو األزرق في
 آسيا ومنطقة المحيط 

الهادئ

دعم مبادرة القضاء على 
الجوع في أمريكا الالتينية 

ومنطقة بحر الكاريبي 

تجارة األغذية الزراعية 
والتكامل اإلقليمي في 
أوروبا وآسيا الوسطى

الزراعة األسرية والتنمية 
اإلقليمية في المناطق 

الريفية في أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي

مبادرة األزر اإلقليمية 
في آسيا

 ومنطقة المحيط الهادئ

تحدي القضاء على الجوع
 في آسيا 

والمحيط الهادئ

 مبادرة ندرة المياه في
 الشرق األدنى وشمال 

أفريقيا 



تحدي القضاء على الجوع في آسيا والمحيط الهادئ
توفر هذه المبادرة الدعم الوطني للحكومات أ( لوضع سياسات األمن الغذائي الوطنية وتفعيلها بما في ذلك خطط العمل 

الوطنية لتحقيق القضاء على الجوع، ب( لتحسين القدرة على قياس وحساب نقص التغذية، و ج( لتنفيذ السياسات واالستراتيجيات 
لتحسين تغذية األطفال والحد من التقزم. 

مبادرة األرز اإلقليمية في آسيا والمحيط الهادئ 
تهدف هذه المبادرة إلى أ( السماح بالممارسات المبتكرة والمستدامة من قبل مزارعي ومنتجي األرز من خالل توفير خدمات 

النظام اإليكولوجي واستخدامها بطريقة فعالة، ب( بناء قاعدة للمعلومات واألدلة الستخدام الموارد ولتحسين كفاءة اإلنتاج من 
خالل اعتماد نهج النظم اإليكولوجية المستدامة المرتكزة على األرز، ج( تحقيق األمن الغذائي وتغذية أفضل والرفاه لمزارعي األرز 

ومستهلكيه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من خالل صياغة وتنفيذ استراتيجيات األزر على المستوى القطري. 

مبادرة النمو األزرق في آسيا والمحيط الهادئ 
تركز هذه المبادرة على دعم اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية لتحسين كفاءة اإلنتاج. وسوف يتم ذلك من خالل تحسين اإلدارة، 

ونهج النظام اإليكولوجي، والعمليات التشاركية في التخطيط واإلدارة، واإلجراءات لتحسين التنفيذ على مختلف المستويات، 
مما يساهم في الحد من الفقر وزيادة األمن الغذائي وتحسين التغذية في المجتمعات الريفية. وتشدد هذه المبادرة على تعزيز 

ممارسات اإلنتاج الجيد، وتطبيق األدوات المناسبة لرصد التأثيرات البيئية واالجتماعية واالقتصادية الفعالة، وتحسين عائدات 
الموارد، ودعم إدارة القضايا العابرة للحدود، والتكيف مع تغير المناخ، لضمان التكثيف المستدام في إنتاج تربية األحياء المائية. 

سالسل القيمة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية  في جزر المحيط الهادئ 
سيتم دعم المؤسسات والشركاء في منطقة المحيط الهادئ لتحسين قدرة منتجي األغذية المحليين والشركات ذات الصلة، لتوفير 
المزيد من الغذاء إلى األسواق المحلية والسياحية لتلبية المطالب لنظام غذائي متوازن ومغذ. ويشمل ذلك دعم تطوير السياسات 

واألطر التنظيمية، التي تعتمد بدورها على التحسينات في القدرة على تجميع ودمج وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالغذاء 
والتغذية والموارد الطبيعية. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز القدرة على المشاركة في وضع المعايير الدولية المتصلة بالنظم 

الغذائية في جزر المحيط الهادئ، وسيتم تعزيز النظم الوطنية لضمان االمتثال لهذه المعايير. وستبذل جهود مكملة من خالل 
المشاريع الميدانية الواردة في إطار البرمجة القطرية للمحيط الهادئ، لتقديم المساعدة التقنية إلنشاء سالسل قيمة مستدامة 

وشاملة. 
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ط الهاد
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سيا والمحي
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الشراكة األفريقية المجددة إلنهاء الجوع بحلول عام 2025
تدعو هذه الشراكة من أجل تسريع العمل من قبل الدول األعضاء في مجال مكافحة الجوع، من خالل وضع أهداف طموحة في 

إطار البرنامج الشامل. وهي تهدف إلى زيادة قيمة األعمال الجارية على المستوى القطري من خالل زيادة التركيز على األمن 
الغذائي والتغذية، ومن خالل تحديد نوافذ فرص ملموسة لتعزيز نهج متكامل لتحقيق األمن الغذائي. 

اإلدارة المتكاملة للمناطق الزراعية في أفريقيا
يستند هذا إلى التعزيز الجاري ألفضل الممارسات بشأن مبادئ عمليات اإلنتاج على مستوى المزرعة خارج المزرعة وفي مراحل ما 
بعد اإلنتاج، ويتناول الحاجة إلى تحسين اإلنتاجية وخلق فرص عمل الئقة في المناطق الريفية، وخاصة للشباب، ومعالجة تحديات 

التحضر/الهجرة.

بناء القدرة على الصمود في المناطق الجافة في أفريقيا
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز القدرات المؤسسية للقدرة على الصمود؛ ودعم نظم اإلنذار المبكر ونظم إدارة المعلومات؛ وبناء 

القدرة على الصمود على المستوى المحلي؛ واالستجابة لحاالت الطوارئ واألزمات.

ألفريقيا(
ي 

إلقليم
ب ا

أفريقيا )المكت



دعم مبادرة منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي خالية من الجوع.
الهدف هو دعم وضع وتنفيذ سياسات عامة متعددة القطاعات وبرامج وطنية منسقة. ويجب أن يكون هذا الجهد مصحوبا 

بتحسينات في المؤسسات، واألطر القانونية، والمعلومات، والموارد البشرية/المالية الالزمة لتحقيق أهداف األمن الغذائي 
والتغذوي الوطنية. وستواجه هذه المبادرة تحديات أخرى تتعلق بضمان التعاون بين مختلف القطاعات وضمان إدراج مختلف أصحاب 

المصلحة، مثل المجتمع المدني والبرلمانيين واألكاديميين والشعوب األصلية والمنتجين ومنظمات المستهلكين والقطاع الخاص 
في هذه العملية التعاونية. وتشكل المبادرة أيضًا منصة إقليمية سياسية من أجل القضاء على الجوع وسوء التغذية لتشجيع 

إجراءات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون بين بلدان الشمال والجنوب. ويجب دعم الجهود اإلقليمية مثل خطة القضاء على الجوع 
لجماعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومنطقة البتروكاريبي. وبلدان األولوية هي )12(: أنتيغوا وباربودا، وبوليفيا، 
والجمهورية الدومينيكية، وإكوادور، والسلفادور، وغرينادا، وغواتيماال، وهندوراس، والمكسيك، ونيكاراغوا، وباراغواي، وسانت 

فنسنت وجزر غرينادين. 

الزراعة األسرية والتنمية اإلقليمية في المناطق الريفية في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
تهدف المبادرة إلى تعزيز عمليات التنمية الريفية حيث تلعب الزراعة األسرية دورًا مركزيًا. وهي تسعى لدعم البلدان األعضاء في 

المنطقة من خالل تعزيز القدرات الحكومية لتسهيل السياسات الشاملة التي تتمحور حول الناس )الجنس والعمر والعرق(، واإلدارة 
المستدامة لنظم الموارد الطبيعية، لمعالجة النظم الغذائية المتنوعة ثقافيًا؛ وزيادة وصول المزارعين األسريين إلى الخدمات 

العامة، والموارد اإلنتاجية واألسواق؛ وتعزيز منظمات المنتجين؛ وزيادة مستويات اإلنتاج واإلنتاجية والقدرة التنافسية للمزارعين 
األسريين؛ والحد من التعرض للمخاطر المناخية والتهديدات البيئية. كما أنها تعزز العمالة الريفية، وإقامة التآزر بين خطط الحماية 

االجتماعية والزراعة وبرامج التنمية الريفية. وستدعم المبادرة خطة عمل جماعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي للقضاء 
على الجوع وتحقيق األمن الغذائي، وخاصة جدول األعمال بشأن الزراعة األسرية والتنمية الريفية. وبلدان األولوية هي )7(: بوليفيا، 

وغواتيماال، وهايتي )المرحلة األولى(؛ السلفادور، وهندوراس، ونيكاراغوا، وباراغواي )المرحلة الثانية(. 

تحسين نظم األغذية في منطقة البحر الكاريبي
ستعالج المبادرة مشكلتين أساسيتين تواجههما البلدان في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي: تطوير محدود لسالسل القيمة 
للمحاصيل الغذائية واألعالف؛ وانخفاض معدل استخدام المنتجات الزراعية المحلية. وُيتوقع من البلدان ذات األولوية تطوير 

وإنشاء نظم األغذية واألعالف المستدامة من خالل تحسين السياسات واإلدارة من أجل زيادة االستثمار واإلنتاج والعمل والتجارة 
واالستهالك. وسيؤدي ذلك إلى تحسين فرص الحصول على نوعية الغذاء وتحسين التغذية من خالل تغيير أنماط االستهالك. 

وبلدان األولوية عددها )8(، وهي: أعضاء مجموعة البحر الكاريبي األكثر فقرًا والتي تعاني من انعدام األمن الغذائي واألكثر عرضة، 
وخاصة بليز، وغرينادا، وغيانا، وهايتي، وجامايكا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسورينام. 

ي
التينية والبحر الكاريب

أمريكا ال
ي(

التينية والبحر الكاريب
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ي 
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ب ا
)المكت

تمكين أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارع األسرية في أوروبا وآسيا الوسطى 
يتركز عمل هذه المبادرة على المستوى المؤسسي والمجتمعي، وتهدف إلى تحقيق ثالث نتائج: 1( زيادة مشاركة المزارعين 
والمجتمعات الريفية في التنمية الوطنية؛ 2( تعزيز النمو المستدام والشامل في االقتصادات الريفية؛ و3( تحسين اإلدارة 

المستدامة للموارد الطبيعية والقدرة على الصمود في الظروف المناخية القاسية. وسوف يعتمد العمل على السنة الزراعية 
األسرية، والخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحيازة، والشراكات القائمة، مثل مجموعة العمل الدائم للتنمية الريفية اإلقليمية، 

وشبكة الندنيت، وقضايا حيازة األراضي، والتعاون مع االتحاد األوروبي في المنطقة، وأولويات أطر البرمجة القطرية في البلدان 
المستهدفة. 

تجارة األغذية الزراعية والتكامل اإلقليمي في أوروبا وآسيا الوسطى 
الغرض من هذه المبادرة هو زيادة قدرة المؤسسات الوطنية على المشاركة في تنفيذ االتفاقات اإلقليمية التي تعزز المشاركة 

في التجارة الدولية في األغذية الزراعية، وتعظيم االستفادة من السياسات التجارية من خالل التدابير المصاحبة وتحسين الخدمات 
العامة. وسيهدف المجال الرئيسي للعمل إلى تعزيز قدرة بلدان المكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى للمشاركة في صياغة 

وتنفيذ السياسات واللوائح واألطر الدولية واإلقليمية األخرى، التي تشجع التجارة العادلة واآلمنة وتعزز الفرص المتاحة في 
األسواق العالمية واإلقليمية المشاركة. 
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مبادرة ندرة المياه في الشرق األدنى وشمال أفريقيا
تهدف هذه المبادرة إلى تحديد وتبسيط السياسات وأفضل الممارسات التي يمكن أن تحسن بشكل ملحوظ اإلنتاجية الزراعية 

واألمن الغذائي. وهي تعزز استراتيجية التعاون اإلقليمي التي تركز على المجاالت الرئيسية ذات األولوية مثل التخطيط 
االستراتيجي للموارد المائية، والحوكمة، وكفاءة إدارة المياه، وزيادة إمدادات المياه، والتكيف مع تغير المناخ وإدارة الجفاف، 

واستدامة المياه الجوفية، والقياس والرصد واإلبالغ بشأن استخدام المياه واإلنتاجية في المنطقة. 

الزراعة صغيرة النطاق من أجل تحقيق تنمية شاملة في الشرق األدنى وشمال أفريقيا
تغطي هذه المبادرة ثالثة عناصر رئيسي هي: أ( السياسات القائمة على األدلة واالستراتيجيات الرامية إلى تحسين وتعزيز القطاع 

الزراعي على نطاق صغير وسبل عيش المعنيين بها، ب( التحسين المستدام إلنتاجية الزراعة صغيرة النطاق، التي تهدف إلى شمل 
الشباب في القطاع الزراعي، و ج( تمكين المؤسسات وأصحاب الحيازات الصغيرة من خالل تقديم الدعم لبيئات تنمية قابلة للحياة 

ومستدامة اقتصاديا في الزراعة على النطاق الصغير.

بناء القدرة على الصمود من أجل تحسين األمن الغذائي والتغذية في الشرق األدنى وشمال أفريقيا
تهدف المبادرة بشكل رئيسي إلى تعزيز قدرة البلدان والمجتمعات واألسر على مواجهة الصدمات واألزمات التي تؤثر على األمن 

الغذائي والتغذية في الشرق األدنى وشمال أفريقيا. وهي تركز على إعداد معلومات تتعلق باألمن الغذائي تقوم على األدلة 
وتبادل المعرفة من أجل إقامة نظم فعالة لدعم اتخاذ القرارات؛ تشجيع إنشاء نظم أغذية فعالة ومستدامة وقادرة على الصمود؛ 

تعزيز وصول األسر المستدام إلى أغذية سليمة ومغذية ومتنوعة؛  بناء القدرة على الصمود الستباق اآلثار السلبية للصدمات التي 
هي من صنع اإلنسان والصدمات الطبيعية واستيعابها والتعافي منها.
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