
 

NB922/A 

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  - 1مذكرة المعلومات  - CL 163/6الوثيقة 
 

 "مبادرة العمل يًدا بيد"
 

للجن  الربنامج تُعرض مذكرة املعلومات هذه بناء على طلب االجتماع املشرترترترترترترتلد بة السابة الارترترترترترترتابع  االعشرترترترترترترتر   بعس املا   
م  الوث     14)الف رة  2019نوفمرب/تشرترترترترترترترترترترترترترتر   الثا   4س يف االسابة الثامن  االارترترترترترترترترترترترترترتلعة بعس املا   للجن  املال   الذ  ُع 

CL 163/6) 
 

 :]...["بّحب االجتماع املشلد م  ح ث امللسأ مبلادبة "العمل  ًسا ب س" 
]...[ 

امللادبة االغرض املنشرترترتود منوا انطا وا  لل انع اد السابة الثالث  إىل تل ي اث    تتضرترترتم  تفا رترترت ل هذه  اتطّلع )ز(
 "االاتة بعس املا   للمجلس.

 
اهذه املذكرة على شكل أجوب  على األسئل  املتكربة هبذا اخلصوص تأيت استجاب  لطلب االجتماع املشلد. االغرض منوا 

  أن تكون اث     ابل  للتعس ل باستمراب حاب امل تضى. 
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إّن منظم  األغذ   االزباع  لألمم املتحسة )املنظم ( هي اكال  متخصرترترترترتصرترترترترت  م  اكاالت األمم املتحسة ت ود ايوود السال   
الرام   إىل ال ضرترتاء على ايوع انطً ًا م  طابعوا املنفتو االشرترتامل االشرترتفان ااملرن اامللموم. ا تمثل اذسن الذ  نصرترتلو 

ع اضرترترتمان حصرترترتوع ايم ع بصرترترتوبة منتظم  على أغذ   عال   ايودة تارترترتمو ذم بالتمتع إل ه يف حت  ق األم  الغذا ي للجم 
بلًسا يف خمتلف  154دال  عضرترتوًا اهي موجودة يف أكثر م   194حب اة مفعم  بالنشرترتاو االصرترتح . اتضرترتمّ املنظم  أكثر م  

 لجوع.أحناء العامل. ايف اعت ادنا أّن كًً منا  ادب على تأد   دابه يف سل ل اضع حّس ل
 

اتتمثل بؤ تنا ايس سة يف العمل م  أجل حتاة اإلنتاج االل ئ  االتغذ   ااحل اة م  خًع العمل معًا يف سل ل بناء منظم  
ااحسة د نام ك   م  أجل عامل أفضرترتل. اسرترتنلسأ أاالً مبلادبة العمل  ًسا ب س م  خًع إسرترتناد األالو   للللسان املومل   على 

  الللسان املتوسط  السخل امج ع الللسان األعضاء اجممل التحس ات اليت نواجووا يف املناطق الر ف  . أن تنضمّ إل وا م  ثّ 
 

 "مبادرة العمل يًدا بيد" واألمم المتحدة:
 المشهد العام

 

 : ما هي "مبادرة العمل يًدا بيد"؟السؤال
"ملرترتادبة العمرترتل  رترتًسا ب رترتس" هي ملرترتادبة أطل تورترتا منظمرترت  األغرترتذ رترت  االزباعرترت  لألمم املتحرترتسة )املنظمرترت (  رترتا مرترت  على الرباهة إن 

ت ودها الللسان اتعود ملك توا ذا اترمي إىل تارترترترتر ع عجل  التحّوع الزباعي االتنم   الزباع   املارترترترتتسام  م  اجل اسرترترترتتئصرترترترتاع 
م   2ارترترترترترترتتسام ( اال ضرترترترترترترتاء على ايوع اعلى مج ع أشرترترترترترترتكاع سرترترترترترترتوء التغذ   )اذسن م  أهسان التنم   امل 1الف ر )اذسن 

 أهسان التنم   املاتسام (. اهي تااهم بالتايل يف حت  ق سا ر أهسان التنم   املاتسام .
 

ل    اتارترترترتنس امللادبة األالو   للللسان اليت تكون ف وا ال سبات الوطن   االسعم السايل األضرترترترتعف أا ح ث التحس ات التشرترترترتغ 
نع اإلنارترترترترترترترترتان  هي األكرب. ا تواءا هذا مع التزاا األمم املتحسة بالسبج   رترترترترترترترترتمبا يف ذلك األزمات الطل ع   أا اليت هي م  

 األاىل "بعسا ترد أحس خلف الركب".
 

اتارترترترترترترترترتتخسا امللادبة أحسا األداات املتاح   مبا يف ذلك اضرترترترترترترترترتع النماذج اعمل ات التحل ل ايغراف   املكان    م  أجل 
حتس س أفضرترتل الفرص املتاح  لز ادة املساخ ل ااحلس م  أاجه عسا املارترتاااة االعرضرترت  للمخاطر لس  سرترتكان الر ف الذ   
ميثلون الارترترترترترترترتواد االعظم م  ف راء العامل. كما تارترترترترترترترتتخسا امللادبة كذلك هذه األداات لتحارترترترترترترترتة اسرترترترترترترترتتوسان اتصرترترترترترترترتم م 

مابات ااإل رترتًحات املسسرترتارترت  . اتعتمس امللادبة مبوازاة التسخًت على مارترتتو  الارترت اسرترتات ااالبتكاب االتمو ل ااالسرترتتث
ذلك هنًجا  ا ًما على النظم الغذا    املوجو  حنو األسرترترترترتواا لز ادة كم   األغذ   املغذ   املتاح  يف أسرترترترترتواا املواد الغذا    

نظاا الغذا ي م  أجل احملل   ااإل ل م   االوطن    اجودهتا اتنوعوا ا سبة احلصرترترترترترترترترترترتوع عل وا  فضرترترترترترترترترترترتًً ع  ز ادة  سبات ال
 توفري أمناو غذا    مغذ   ا ح   للجم ع.

 
  لارترترتًسرترترتل ال  م  الزباع   االزباع   الغذا    املنظم  بشرترترتكل جّ س اإن كان  ال حتظى ناتتمحوب امللادبة حوع ال سبة الكام

رص على مراعرتاة  واعرتس برتالرتسعم الكرتايف  اذلرتك م  أجرتل حتر ر ال ارترترترترترترترترترترترترترتم األكرب م  ف راء الر ف م  براث  الف ر. اهي حت



- 3 - 

امعا ري األمم املتحسة على أكمل اجه يف الارترترترترترترترترت اسرترترترترترترترترتات الرام   إىل النووض بالركا ز الثًا للتنم   املارترترترترترترترترتتسام   أال اهي 
الركا ز اال تصرترترتاد   ااالجتماع   االل ئ  . احت  ً ا ذذه الغا    تشرترترتّجع امللادبة االسرترترتتخساا املارترترتتساا للتنوع الل ولوجي ااملوابد 

 ع رترت  اخرترتسمرترتات النظرترتاا اإل كولوجي اترترتسعم التك ف مع تغري املنرترتان االتخف ف م  اطرترتأة ترترتأثرياترترته اتعزز ال رترتسبة على الطل
الصرترترترترترترترترترترترترترتمود أمرتامرته. اهي تت و مرتا  لزا م  ب رتانرتات احتل رتل لت   م أاجرته التفرتاعرتل اامل رتا ضرترترترترترترترترترترترترترترتات بة األهرتسان ااإلجراءات 

 اب بشأن الا اسات. ااعس على حتس س الع لات األساس   احموب ترك ز احلو  مبا
 

 .2023اتطمو امللادبة  م  خًع إطاب متة للر س االت   م  إىل ت سمي السفع  األاىل م  النتا ج املرجع   حبلوع سن  
 

ما عالقة "مبادرة العمل يًدا بيد" بعملية إصالح األمم المتحدة، ال سيما النداء الموجه من األمين  :السؤال
 صعيد األمم المتحدة ككلّ؟العام لتضافر الجهود على 

 ادبة على يف جعل املنظوم  بأكملوا   جوهر عمل   إ رترترتًن منظوم  األمم املتحسة اإلمنا    اليت   ودها األمة العاا مك 
. اباإلمكان التم  ز بة األهسان ال صرترترترترترترترترترترية االطو ل  2030م  خًع مسازبة أمسى طموحات خط  عاا  "الوفاء بالغرض"

ًن األمم املتحسة. ال س متثل  أالو   عمل   اإل رترترترترترتًن حيف اعن يف جعل منظوم  األمم املتحسة أكثر األمس لعمل   إ رترترترترترت
 سبة على االسرترترترترتتجاب  امواءمتوا اجعلوا أكثر اتارترترترترتا ًا اشرترترترترتفاف   ابابع  اخاضرترترترترتع  للمارترترترترتاءل  بالنارترترترترتل  إىل الساع األعضرترترترترتاء 

ا  م  األمم املتحسة امع الو   تعز ز األ رترترتوع اال سبات املتاح  منظو  بإعادة تنظ ماشرترترتركا وم السال ة. لك  ا  التزاا أ ضرترترتً
. االغرض م  ذلك ل س ف ط حتارتة األمم املتحسة لتوفري 2030ميكنوا م  تلل   الطموحات الارتام   خلط  عاا  لس وا مبا

 تغ ري حتويل.خسمات ملاشرة فحاب  بل تعز ز مو عوا باعتلابها بن   أساس   للعمل ايماعي احملّا  م  أجل إحساا 
 

اإّن "ملادبة العمل  ًسا ب س" تسعم بالكامل كً م  نّص هذه األهسان ال صرترترترترترترترترترترية االطو ل  األجل لعمل   إ رترترترترترترترترترتًن األمم 
ا. اهي ت ّر بأّن تشرترترترترتج ع عمل ات التحوع يف النظم الزباع   االغذا    يف الارترترترترت اا الر في ااحلضرترترترترتر   املتحسة  اباحوا أ ضرترترترترتً

فحارترترترتب. بل تتطلب كذلك اسرترترترتتثمابات عام  يف  رترترترتح  سرترترترتكان الر ف اتعل موم م  أجل ل ارترترترت  جمرد عمل   ا تصرترترترتاد   
أ  تشج ع االبتكابات  -تطو رًا لتح  ق االستسام  الل ئ   ااملناخ  ا إبساء األسس االجتماع   للنمو. اهي تاتوجب حبثًا 

يف املمابسرترتات االتكنولوج ات ااملسسرترتارترتات حب ث حتمي عمل   حتو ل النظم الزباع   الغذا    اتشرترتجع االسرترتتخساا املارترتتساا 
للتنوع الل ولوجي ااملوابد الطل ع   اخسمات النظاا اإل كولوجي احتارترتّ  التك ف مع تغري املنان االتخف ف م  اطأة تأثرياته 

بيد" تشككككككككككككل الدافت لمجموعة متكاملة من  ا"مبادرة العمل يدً الصرترترترترترترترترترترترترترتمود يف اجوه. اهبذا املع   فإّن اال سبة على 
 .بالكامل تنفيذها والمحافظة عليها الملتزمةاإلجراءات باستطاعة نهج منظومة األمم المتحدة 

 
التعاان اتوث ق   سطتو ة م  خًع تارترترترترترترتاهم "ملادبة العمل  ًسا ب س" يف النوج املتكامل  إل رترترترترترترتًن األمم املتحسبالتحس س  ا 

الشرترترترترترترترتراكات بة الوكاالت اليت توجس م ابها يف باما  إضرترترترترترترترتاف  إىل خمتلف ايوات الفاعل  يف منظوم  األمم املتحسة. اهي 
 توفر أساًسا فنً ا  ا ًما على جمموع  متكامل  م  األداات اليت متّك  األمم املتحسة م  إجناز ما  نلغي حت   ه.

 
ف ه أّن التو رترترترترترترترترتل إىل هُنج متكامل  ب سب أكرب إزاء اضرترترترترترترترترتع الربامج يف األمم املتحسة هو أحس أهم العنا رترترترترترترترترتر  امما ال شرترترترترترترترترتك

وا أمان  األمم املتحسة االساع األعضرترترترترترترتاء. اهذا أمر أسرترترترترترترتاسرترترترترترترتي يعل األمم املتحسة أكثر فعال   عل اأ رترترترترترترتعلوا اليت أمجع  
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كامل  ب سب أكرب ل   فضرترترترترتي حبس ذاته إىل إ رترترترترتًن منظوم  األمم ااتارترترترترتا ًا. لك  م  الضرترترترترتراب  اإلشرترترترترتابة إىل أّن الربجم  املت
ا. ا س ف. 2030املتحسة اإلمنا    اليت تارترترترترترترتانس على النحو الواجب الطموحات املع سة خلط  عاا  ثم  عنا رترترترترترترتر أخر  أ ضرترترترترترترتً

عتلابًا م   ون و/حز ران فّصل األمة العاا هذه العنا ر يف خمتلف الت اب ر اليت بفعوا إىل الساع األعضاء يف األمم املتحسة ا
 .2019ااملتضّمن  يف ماودة الوث    االسلات ج   على نطاا املنظوم  يف شور  ول و/متوز  2017

 
اتصرترترتف الوث    االسرترترتلات ج   على نطاا املنظوم  الغرض م  عمل   إ رترترتًن األمم املتحسة يف سرترترت اا إعادة تنظ م منظوم  

ا توفره األمم املتحرتسة" للرتساع األعضرترترترترترترترترترترترترترتاء "حبارترترترترترترترترترترترترترتب الطلرتب" )أا ب  رتادة الللرتسان األمم املتحرتسة مبرتا ميّكنورتا م  ت رتسمي "مرت
املك توا( ابشرترترترترترترتكل "منفتو" )اسرترترترترترترتتناًدا إىل العس س م  الشرترترترترترترتراكات ابشرترترترترترترتكل مركز حوع اإلجراءات املشرترترترترترترتّجع  م  جانب 

لى نطاا املنظوم  بوضون تنص الوث    االسلات ج   عإذ اعخر  ( ابشكل "حتّويل". ا تام املع اب األخري بأمه   خا  . 
 على أنه  تعة على ما ت ّسمه األمم املتحسة  لكي تكون  ادبة على إحساا حتّوع  أن  تام مبا  لي:

 
اللك ز إما على تشرترترترترترترتج ع "التحوالت اذ كل  " أا تك  فوا م  خًع سرترترترترترترت اسرترترترترترترتات داع م  لتح  ق أهسان  -1

 التنم   املاتسام . 
 
 حتس س املخاطر االتصس  ذا حرً ا على عسا إمهاع أحس خلف الركب.  -2

 
شرترترترترترن مارترترترترتامه  األمم املتحسة يف إبسرترترترترتاء ب ئ  متك ن   مت ن  لتوط س ايوود الوطن   االتعاان السايل ااحملافظ   -3

 عل وما مبا ميّك  م  إحساا تغ ري حتويل مع الو  . 
 

امللادبات اليت ترعاها األمم املتحسة م  أجل تنف ذ الرؤ   األسرترترترترترترترترترترترترترتاسرترترترترترترترترترترترترترت   لعمل    اتعّس "ملادبة العمل  ًسا ب س" إحس  أاىل
إ رترترترترترترترترتًن األمم املتحسة حوع الارترترترترترترترترتلل اليت ميك  لألمم املتحسة م  خًذا أن تع س تنظ م نفارترترترترترترترترتوا لسعم التغ ري التحويل. 

من أجل تشكككككككككجيت من جانب المنظمة في التحليل القطري المشكككككككككتر   ةطموحفهو إطار جاهز لمسكككككككككاهمة اعل ه  
 .التحول الهيكلي واالقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 

 ما عالقة "مبادرة العمل يًدا بيد" بمحور التركيز المستجد في المنظمة على النظم الغذائية؟ :السؤال
تتو أ الوكاالت اليت توجس م ابها يف باما ملسمتر ال م  حوع النظم الغذا    اهو مسمتر عاملي هاا سرترترترترترترترترترترت ع س يف أااخر سرترترترترترترترترترترتن  

. اال  زاع  تعّة اضرترترتع اللمارترترتات األخرية على الكثري م  التفا رترترت ل غري أّن األهسان األسرترترتاسرترترت   ااضرترترتح . فمنظم  2021
ات املارترترترترترترترترترتت ل  العس سة اليت نشرترترترترترترترترترتأت مسخرًا لتحو ل خمتلف جوانب النظم الغذا    األغذ   االزباع  ترغب يف اإل راب بامللادب 

اتعز ز هذه امللادبات. االعس س منوا مسبك  متاًما ألاجه التفاعل االتكافل اامل ا ضات املمكن  بالنال  إىل  ضا ا متساخل   
 العلوا االا اسات.غري أهنا تفت ر إىل إطاب مشلد ابؤ   موّحسة اأبض   مت ن  للتفاعل بة 

 
ًً اتشااب ًا اتشابكً ا للغا    م  أجل حت  ق األهسان  ال س جر  تصم م عمل   التحضري ملسمتر ال م  الذ  س كون شام

 الثًث  التال  : 
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االتفاا على تعر ف مشرترترترترترترتلد بشرترترترترترترتأن "النظم الغذا   ". إذ ال  وجس تعر ف متفق عل ه على نطاا ااسرترترترترترترتع  -1
بشرترترتأن النظم الغذا     بغم احلاج  ايل   إىل مثل هذا التعر ف. امتاًما كما أّن منظم  األغذ   االزباع   س 

  1996ملى لألغرترتذ رترت  يف عرترتاا مّكنرترت  األمم املتحرترتسة م  تعر ف "األم  الغرترتذا ي" خًع مسمتر ال مرترت  العرترتا
 سون  عطي تعر ًفا للمصطلو للجم ع.  2021كذلك فإّن مسمتر ال م  لعاا 

 
خلق بؤ   مشرترترترترتلك   تتمحوب حوع أهسان شرترترترترتامل  أببع   بة خمتلف أهسان التنم   املارترترترترتتسام : ال ضرترترترترتاء  -2

من ؛ امحا   التنوع على الف ر؛ اال ضرترترترترترتاء على ايوع اعلى مج ع أشرترترترترترتكاع سرترترترترترتوء التغذ    مبا يف ذلك الارترترترترترت
ااألباضي اامل اه االلب  ااخلسمات اللحر   االامك   ااحلرج   االنظم اإل كولوج   ااستخساموا  وجيلالل و 

على حنو مارترترترتتساا؛ االتك ف مع تغري املنان االتخف ف م  اطأته االصرترترترتمود يف اجوه. اتتصرترترترتل مج ع هذه 
نظم الغذا    اخط  عاا األهسان األببع  بأهسان التنم   املاتسام  كاف  اهي أساس   لفوم العً   بة ال

للتفاعًت ال ا م  بة هذه األهسان  مبا يف ذلك  ي. ا كم  التحس  يف التو رترترترترترتل إىل فوم حتل ل2030
 أاجه التكافل اامل ا ضات ال ا م  يف ما ب نوا. 

 
بناء أبض   متطوبة امفتوح  لتلادع الل انات ألغراض إعساد النماذج االتحل ل م  أجل اضع س ناب وهات  -3

اذلك بغرض التو رترترترترترتل إىل سرترترترترترت اسرترترترترترتات اابتكابات ااسرترترترترترتتثمابات احوكم  موجو  على حنو أفضرترترترترترتل حنو  -
 األهسان املنشودة. 

 
 اسون تااهم "ملادبة العمل  ًسا ب س" يف حت  ق هذه األهسان الثًث  مج ًعا. 

 

سككككق المقيم في إطار عملية إصككككالح األمم المتحدة والتحليل القطري المشككككتر ، ما هو دور المن :السككككؤال
 بالنسبة إلى منصة بيانات نظم المعلومات الجغرافية في "مبادرة العمل يًدا بيد"؟

ايواب بارترترت ط. سرترترتتشرترترتكل املنصرترترت  إسرترترتواًما إضرترترتافً ا متاًحا للمنارترترتق امل  م. انأمل أن تكون املنصرترترت  مف سة لعمل ات التحل ل 
ا إلعساد اسرترترترتلات ج ات شرترترترتراك   طر  . ااذسن  منوا هو إتاح  مز س م  املعلومات اسرترترترتتعود ملك   ال طر   املشرترترترتلك  اأ ضرترترترتً

 املنص  للمناق امل  م. ال س  منا بتنا ق العمل مع األمم املتحسة هبذا اخلصوص.
 

 النهج المتبت
 

 هل تتبت "مبادرة العمل يًدا بيد" نهجًا إقليميًا :سؤالال
نعم فنح  نعمل ضرترترترترترترترترترترترترترتم  الللسان يف األ ال م اليت ميكننا ف وا حت  ق أ صرترترترترترترترترترترترترترتى األببان الزباع   املمكن . ام  األمه   مبكان 
منا ش  "األببان" أ  العا سات الصاف   يف األسواا بالنال  إىل الف راء م  جمموع  منوع  م  األنشط . اتركز هذه امللادبة 

نتجة بل أهم ما يف األمر أهنا تركز على حتارترترترترتة العا سات احمل    يف املس  ال صرترترترترتري إىل ل س ف ط على ز ادة "إنتاج  " امل
جانب ضرترتمان اسرترتتسامتوا يف األجل اللع س. اهي تتعاطي مع ف راء الر ف متاًما كما نراهم ح ث أّن معظم األسرترتر املع شرترت   
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: ما الذي باإلمكان فعله، من ضمن أساسي احيف معظم األفراد ميابسون جمموع  ااسع  م  األنشط ؛ ا ُطرن هنا سساع
جملة من اإلجراءات الممكنة من خالل مسكككككككككككارات مضتلفة ومقايضكككككككككككات مضتلفة بين القيم االجتماعية، لزيادة 
ا لتوليد مداخيل تدعم االسكككككككككتثمارات العامة في األسككككككككك  االجتماعية والبي ية  العائدات الصكككككككككافية لضفراد وأيضكككككككككً

 والمناخية لالستدامة؟
 

نارترترترترترتعى  م  خًع اللك ز على حت  ق أمثل "العا سات الصرترترترترترتاف   يف الارترترترترترتوا"  إىل النظر ع  كثب يف العرض االطلب  إننا
ا إتاح  فرص أفضرترترترترترترتل ذم  بشرترترترترترترتأن الارترترترترترترتلع ااخلسمات. فامللادبة ال تتعلق ف ط إذا بتمكة املنتجة م  إنتاج املز س بل أ ضرترترترترترترتً

ل اء منتجاهتم أا عملوم. اجيين عادة الف راء يف الر ف  حيف أالئك  للنفاذ إىل األسواا از ادة نص لوم م  دخل املنتجة
العاملة يف الزباع  بشكل م  األشكاع  سلل ع شوم م  جمموع  منوع  م  األنشط  اليت غالًلا ما تكون بسااا جز ي أا 

الفرد   أا االجتماع    بال طع  أا مومس  . اميك  م ابن  مج ع هذه األنشرترترترترترترترترترترترتط  اسرترترترترترترترترترترترتتناًدا إىل م  ام مشرترترترترترترترترترترترتلد هو األببان
اخلابج   م ابن  باسرترترترتتخسامات بس ل  للعمل ااملوابد. احيف الف راء هم ما  طلق عل وم خرباء اال تصرترترترتاد تارترترترتم   "حم  ي  أا

أ  أهنم  ارترترتعون إىل كارترترتب أعلى مسخوع ممك  ل اء خسماهتم. اإّن الارترترتعي إىل حت  ق السخل كتعو    -الربو األمثل" 
 هو  هبذا املعين  حت  ق الربو األ صى.ع  العمل غري املأجوب 

 

 ما المسائل التي تغطيها المبادرة؟ :السؤال
تارترترترترترترترترترترتعى ملادبة " العمل  ًسا ب س" )امللادبة( إىل اسرترترترترترترترترترترتتحساا العس س م  الفرص املتنوع  يف  طاعي األغذ   االزباع . اهي 

سرترترترترترترترتًسرترترترترترترترتل ال  م   ناه ك ع  تلك اليت ختص تعمل يف جماالت ختص األم  الغذا ي االتغذا  االتجابة االنظم الغذا    ا 
  .األزمات املمتسة

 
ا ايوانب اإل ل م  : فنح  نعمل مثًً مع منظم  التجابة العامل   م   امع أّن امللادبة ترّكز على الللسان إال أهنا تتنااع أ ضرترترترترترترترتً
أجل توفري املارترترتاعسة الفن   ألفر   ا بغ   دعموا يف جماع االتفا ات التجاب   على املارترترتتو  اإل ل مي الفرعي. اهذه املارترترتأل  

م  أهسان التنم   املارترترترترترترترتتسام . احن  ال نرّكز على  2ا 1ل يف تعج ل اترية الت سا يف تنف ذ اذسفة موم   ألن عملنا  تمث
حت  ق االكتفاء الذايت على  ع س األغذ   اإمنا نركز باألحر  على ال سبة على الو وع االسخل حب ث تتمك  الللسان م  

 .شراء األغذ   م  الللسان األخر  أا إنتاجوا بنفاوا اتصس رها يف حاع اعتربت ذلك  ا ًلا
 

اإل ل م   أمه   كرب : فعلى سرترتل ل املثاع توجس يف منط   ايماع  اال تصرترتاد   لساع غرب أفر   ا بلسان  اتكتارترتي املكونات
ًً بال سبة على تطو ر األمسسة انشرترترترترترترترترترترها يف كاف    ادبة على إنتاج أنواع معّ ن  م  الارترترترترترترترترترتلع بطر    مرحب . اتتمتع ن جري ا مث

ذ  حت ق بفضرترترترترترترتل اسرترترترترترترتتثمابات افرهتا مسسرترترترترترترتارترترترترترترت  التمو ل السال   اشرترترترترترترتركات يف املا   م  اإلنتاج ال 80أحناء أفر   ا. الك  
خا رترترت    ُرسرترترتل إىل بلسان أمر كا الًت ن   مثل الرباز ل ااألبجنتة االلاباغوا   إذ أن شرترترتح  الارترترتلع حبرًا إىل أمر كا الًت ن   

اص احلواجز غري ايمرك  . ابغ   أسرترترترترتول م  شرترترترترتحنوا عرب ال ابة األفر    . ا عود الارترترترترتلب إىل االتفا ات التجاب   ابوجه خ
حل ذلك الوضرترترتع   نلغي لنا العمل بالتعاان مع منظم  التجابة العامل   االلنك السايل امنظمات أخر . اتشرترترتكل ايوانب 
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اإل ل م   جزًءا م  امللادبة الو أن التسخًت تتم على املارترترترترترترترترترترترترترتتو  ال طر . احن  ن وا بتجم ع املعلومات على الصرترترترترترترترترترترترترترتع س 
  . ان حاع العً ات بة الللساناإل ل مي لتل

 
ا بالنارترتل  إىل املمر ايان ألمر كا الوسرترتطى. فعلى سرترتل ل املثاع   ام  مسسرترتارترت  التصرترتس  لتحس ات  اهذا األمر موم أ ضرترتً
ن  الو رترترترترتوع إىل الارترترترترتوا. ب س أن هذا  األلف   يف مشاع الارترترترترتلفاداب بلناء الطر ق الارترترترترتر ع  السال   يف مشاع اللًد اليت حارترترترترتّ

حيارترترترترترترتّ  املل عات الزباع   أا السخل يف املنط   ألهنا ال تزاع تعا  م  نزاعات سرترترترترترترتاب    ناه ك ع  شرترترترترترترت خوخ   املارترترترترترترتعى مل
سرترترترترتكاهنا. ايف حاع ال سبة على االسرترترترترتتفادة م  اإلمكانات الزباع   للمنط    فارترترترترت كون بوسرترترترترتعوا أن توفر الغذاء لغوات ماال 

  .اهنسابام يف منط   املمر ايان ألمر كا الوسطى
 

ا بأن تارترترترترترترترترتاعس هذه امللادبة يف اجتذاب مرافق الن ل ااالتصرترترترترترترترترتاالت ااملرافق العام  يف الللسان عنسما حنسد احن   نأمل أ ضرترترترترترترترترتً
  .ثغرات على ماتو  االستثماب

 
اهذه امللادبة  ا م  على تعسد األطران  الذا حن  نعمل على اسرترترترترترتت طاب مج ع الشرترترترترترتركاء  احنااع أن نشرترترترترترتمل مج ع األطران 

م  أهسان التنم   املارترترتتسام .  2ا 1سان امج ع ايوات الفاعل . اهسفنا هو تعج ل الت سا حنو حت  ق اذسفة م  ماحنة ابل
  .ايف حة أّن املنظم  ستعمل ف ط يف اجملاالت الوا ع  ضم  اال توا  فوي ملتزم  بإبساء عمل   للشراك  االتكامل

 

ا على المزارعين أصكككككككككحا  نب أم أهل ترّكز المبادرة على المزارع الكبيرة وحسككككككككك :السكككككككككؤال ها تركز أيضكككككككككً
  الحيازات الصغيرة أو مزارعي الكفاف؟

ترّكز هذه امللادبة على املناطق ايغراف   اليت تنطو  على إمكانات زباع   هام  امارترترترترترترترترترترترترترتتو ات عال   م  الف ر  ا وجس ف وا 
 نطلق بالضرترترترترابة على مج ع الللسان. احن  نارترترترتعى عادة عسد كلري م  املزابعة أ رترترترتحاب احل ازات الصرترترترتغرية  الك  هذا ال 

إىل خف  الف ر م  خًع الزباع  ااملصا س ااحلراج  ااألنشط  األخر . اإذا كان هذا  عين أن الال ل إىل احلس م  عسا 
 الكفاءة هو مجع مشل األطران م  خًع مسسرترترترترتارترترترترتات املزابعة أا التنارترترترترت ق األف ي أا ترت لات الع ود الزباع    فارترترترترت كون

هذا هو الارترترترترترترتل ل الذ  سرترترترترترترتننتوجه للمضرترترترترترترتي  سًما. احن  نرمي إىل خف  مواط  عسا الكفاءة مبا ميّك  األسرترترترترترترتر ااملزابعة 
اعمرترتاع املزابع اأ رترترترترترترترترترترترترترتحرترتاب املشرترترترترترترترترترترترترترترتاب ع الر ف رترت  ام رترتسمي اخلرترتسمرترتات اكثري   غريهم م  حت  ق اإلمكرترتانرترتات املوجودة ال وا 

  .راج م  الف ر بوجه ماتساااستخًص املنافع منوا  األمر الذ  س ت و ذسالء اخل أا
 

  لماذا تنظر المبادرة في اإلمكانات المتاحة حاليًا؟ :السؤال
حن  موتمون بتح  ق األببان  .هذا سساع هاا جًسا  فنح  حنااع أن نللغ املاتو  احلايل م  اإلمكانات املعران برت "احلس"

ميابسون  أ حاب احل ازات الصغرية بزباع  منتجات خمتلف  أاألننا نود أن جنمع بة خمتلف أنشط  املزابعة. فعادة    وا 
أنشط  خمتلف  اذذا الالب  عترب الربو الال ل إىل ايمع بة كاف  العنا ر. لذا  سون ن ّ م ماتو  األببان ال وا بالنظر 

مج ع اخلصا ص األخر  اليت  تام اللب  االظران الزباع   الل ئ   االتكنولوج ا اماتو ات التعل م الاا سة حالً ا ا   إىل حال



- 8 - 

 1.90هبا املزابعون ال وا  لنر  ما إذا كان احلس عالً ا مبا ف ه الكفا  . ايف حاع متثل احلس يف تعادع لل وة الشرترترترترترترترترترترترترترا    ب  م  
 ارترترترترترترت  الزباع  يف ال وا للفرد الواحس  فوذا  عين أننا ال نارترترترترترترتتط ع إخراج النام م  دا رة الف ر ال وا. اطلًعا ل اأمر ك ً  اداالبً 

مثل التحو ًت الن س   ابأم املاع اللشرترترترترترترترترتر  االتعل م  -هي احلّل الناجع ال وا  فنح  حباج  إىل االسرترترترترترترترترتتعان  بأموب أخر  
  .امج ع اعل ات األخر  لربط ف راء الر ف باًسل ال  م  اللس ل  م  أجل استحساا فرص للعمل

 
يف   أمر ك  اتداالب  2.00لتعادع ال وة الشرترترترا     اال سرترترت ما إذا ختطى الرترترترترترترترترترترترترترترترترت اأمر ك ً  اداالبً  1.95ايف حاع فاا احلس   م  

ال وا للفرد الواحس أا حيف أكثر  ف سع ذلك على مناطق ميك  ف وا للزباع  أن تنتشرترترترترترترترترترترترترتل النام م  الف ر. امع  ذلك أنه 
الف ر بوجه مارترتتساا. ااحل     أمك  اضرترتع املزابعة يف تلك املناطق عنس مارترتتو  هذا احلس فارترت تمكنون م  اخلراج م   لو

الك  حيف مع . لتعادع ال وة الشرترترترترترترترترترترترترترترا    يف ال وا لتح  ق هذا اذسن  أمر ك  اتداالب  7.00أنه جيب اجود حس ب  م  
اتلك هي . ف  سرترترترترت كون بوسرترترترترتعنا انتشرترترترترتاع النام م   لضرترترترترت  الف ران ّ   أمر ك  اتداالب  2.00تعادع لل وة الشرترترترترترا    ب  م  

اترب   األح اء املا    األمساد املناطق اليت ميك  ف وا اسرترترترترترترترترترترترترترتتخساا كل معابن املنظم  اعلوموا املتعل   بالزباع  امصرترترترترترترترترترترترترترتا س 
  .ااحلراج   م  أجل احلس م  عسا الكفاءة

 
. ايف تلرترتك 2030 اغرترتا تنرترتا الثرترتان رترت  حبلوع 2023الرترتذا م  املوم أن نتنرترتااع احلرترتس الراه . اعل نرترتا حت  ق غرترتا تنرترتا األاىل حبلوع 

 2.00لتعادع ال وة الشرا    أن  رفع إىل  اأمر ك ً  اداالبً  1.90األثناء  ميكننا العمل على توس ع احلساد  فلوسع حس ب  م  
م  خًع أنشرترترترتط  مثل إعادة تأه ل األباضرترترترتي ااملشرترترترتاب ع الضرترترترتخم  للر  اغريها  الو أن ذلك   أمر ك  اتداالب  3.00أا 

 .ًً  .اتركز امللادبة على تعج ل الت سا بواسط  احلساد احلال   إلخراج النام م  الف رس اتغرا ا ًتا طو 
 

اسرترترترترترتتوا رترترترترترتل املنظم  تنف ذ مج ع األنشرترترترترترتط  لتح  ق احلساد حة  كون ذلك  رترترترترترتا ًلا. الك   نلغي ال  اا باألموب بناء على 
إمنا تكال ف أخر  مثل جودة امل اه حتال ل شرترترترترترترترترترترترترترتامل  ملرداد   التكال ف  األمر الذ  ال  شرترترترترترترترترترترترترترتمل ف ط التكال ف املاد   ا 

لكون  -2021ااسرترترترترترترترتتسام  الزباع  ااالنلعاثات اغريها. اذذا الارترترترترترترترتلب ترتلط امللادبة بشرترترترترترترترتكل تاا ب م  النظم الغذا    لعاا 
  .بالغ  األمه   إىل  م  النظم الغذا    سخًتهنجوا  اتنس إىل مفووا النظم الغذا   . اسون ت سا امللادبة م

 

  نطق من أعلى إلى أسفل؟ ومن هي الجهات المسؤولة عنها؟مهل تعتمد استراتيجية المبادرة  :السؤال
ل ارت  امللادبة على اإلطًا عمل   م  أعلى إىل أسرتفل  اإن تلن وا م   لل الللسان االشرتركاء عامل ح و   اذذا الارتلب 

ملعلومات كاف  لتكون مبثاب  "بذاب" تارترترترترترترترترترتتول "العمل  ًسا ب س". اجل ما نفعله م  جانب املنظم  هو جتم ع ا ارترترترترترترترترترتمىهي ت
العمل   م  خًذا. اسرترتتتطوب تلك العمل   م  ث لتصرترتلو نظاًما ميكننا العمل ضرترتمنه بالتعاان مع الللسان ااملاحنة ف تمك  

 .ايم ع م  الو وع إىل املعلومات اتول وا
 

ى الرغم م  أن املنظم  سرترترترتون تارترترترتتضرترترترت ف بسا ً  مج ع ا عس التويل م   لل الللسان املتل    موًما جًسا بصرترترترتوبة خا رترترترت . فعل
الل انات ااملعلومات  ففي هنا   املطان م  املنط ي أن تتوالها تلك الللسان اتارترترترترترترترترترترترترتتضرترترترترترترترترترترترترت فوا بسابها. احن  ل  نت و ف ط 

ا املعلومات املوجودة حبوزهتا االيت ميك  أن تارترترتتخسموا لوحسها أا أن تشرترترتابكوا مع  املعلومات الراهن  إىل الللسان اإمنا أ ضرترترتً
اعخر  . إنه هنج تطوعي  احن  نعت س أنه ميثل الارترترترتل ل إىل بناء حس املارترترترتسال   ع  العمل  . احن  نعلم م  خًع جتربتنا 
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أن ت اسرترترترترترترتم املعلومات االعمل مع الللسان ميك  أن  ارترترترترترترتاعسا هذه األخرية يف حتس س االسرترترترترترترتتثمابات العام  ضرترترترترترترتم  عمل اهتا 
  .لللسان ماسالً  ع  هذه العمل  الا اس  . الذا جيب أن تكون ا

 

 ما دور البيانات في المبادرة؟ :السؤال
تارترترترترترتتعة املنظم  بنظاا املعلومات ايغراف   م  أجل جتم ع الل انات املتاح  كاف  م  داخل املنظم  ام  الوكاالت األخر  

   ع  خرا ط اللب   كما متلك ب انات احتل ل تلك الل انات. فعلى سرترترترترترترترتل ل املثاع  متلك املنظم  ب انات مفصرترترترترترترترتل  عال   الس
ا  مع كل تلك  ع  امل اه ااحلراج  اشرترترترتلك  الطرا ااملارترترترتاحات املزباع  اايساع الزمين للمحا رترترترت ل. ات وا املنظم  أسرترترترتاسرترترترتً

 م .داخل املنظ الذ  كان متلًعا العمل بشكل منفصلهنج الل انات يف مكان ااحس مشلد هبسن ال ضاء على 
 

اسرترتون تنشرترتب امللادبة خمترب   اثنة: أحسمها  تعلق بالل انات ابخر بنظاا املعلومات ايغراف  . اسرترتون  ارترتتعة خمترب الل انات 
بالتكنولوج ات احلس ث  مبا ف وا الذكاء اال طناعي  يمع الل انات يف مناطق مثل ايزب الصغرية اليت ال  توفر ف وا الكثري م  

ذلك ب انات إلثلات  رترترترترترتًح   الل انات الرمس   اليت تارترترترترترتتخسموا املنظم  فريسرترترترترترتي بل   ملرا ل  جودة الل انات. اسرترترترترترتون جيمع ك
الل انات. ام  خًع ذلك  تسعم هذه امللادبة احلكومات يف عمل   حتارترترترترترترترترتة جودة عملوا  فعلى سرترترترترترترترترتل ل املثاع  حن  نعمل 

 الزباع  . ا س ابدتنا تع  لات ملاشرترترترترترترترترترترترترترة م  جامع مع اللنك السايل االصرترترترترترترترترترترترترتنساا السايل للتنم    "X 2030 50"على ملادبة 
Wageningen   مثل  -حوع بع  م  ب اناتنا املتعل   باللب  فوب نشرنا إ اها. ا منا بتحاة ب اناتنا عرب جعلوا متاح  للعل

 .اتل  نا تع  لات عل وا -م  ام املعاناة م  انعساا األم  الغذا ي أا مسشر الف ر ا ل  التغذ   
 

ا بنظاا لللحث ع  النصرترترترترترترترترترتوص م  أجل ت   م احللوع احملسدة اليت   اختلابها على  اسرترترترترترترترترترتون  تم تزا س خمترب الل انات أ ضرترترترترترترترترترتً
خمتلف الالع يف خمتلف املوا ع ايف خمتلف الللسان. ا س سلق للمنظم  أن  ام  بذلك لت   م الفا س ااملوسب م  األغذ   مع 

اتوّسع  املنظم  يف ذلك اجملاع كي حتصل على ب انات بشأن  .2019   االزباع  عاا حال  األغذنشر النتا ج يف الت ر ر ع  
  املكتال .السبام  االستفادة م سعً ا إىل عمل ات التمس س االتسخًت يف اإلنتاج   االتشوهات ااإلعانات احلكوم    

 
اع  لنعترب أننا اجسنا م  خًع نظاا اا  ب انات هام  حيف الو مل تك  مرتلط  ملاشرترترترترترترترترترترترترترترة باملنظم   فعلى سرترترترترترترترترترترترترترتل ل املث

ا حً ممكًنا  املعلومات ايغراف   منط ً  لس وا إمكانات زباع   عال    اأبدنا أن ننفذ ف وا هذه امللادبة  اأننا حّسدنا أ ضرترترترترترترترترترترترترترتً
 تلك لتحارترترترترترترترتة كفاءة املزابعة يف املنط   مينحوم  سبة الو رترترترترترترترتوع إىل التكنولوج ات الر م   م  أجل إنتاج احملا رترترترترترترترت ل. يف

 ًً احلال  سرترترترترترتتحتاج املنظم  إىل اسرترترترترترتت اء املعلومات م  االحتاد السايل لًتصرترترترترترتاالت كي تر  ما إذا كان  املنط   متلك أ رترترترترترت
شرترترترتلك  ب م    ا م . ايف حاع عسا اجود أ  شرترترترتلك  ب م    ل  ميكننا اسرترترترتتخساا هذا النوع م  احللوع لسعم املزابعة كي 

 ضراب .بة ب انات املنظم  اب انات الشركاء هو عامل  حي  وا أبباًحا أكرب. الذا فإن الربط
 

احيف تابخيه  ا ّع  املنظم  اتفا ات بمس   مع اللنك السايل امنظم  العمل السال   ااالحتاد السايل لًتصرترترترترترترترترترترترترتاالت امنظم  
 يفامصرترترترترترترترترترترن التنم   االصرترترترترترترترترترتنساا السايل للتنم   الزباع      امنظم  الصرترترترترترترترترترتح  العامل   ابرنامج األغذ   العاملي عاملالتجابة ال

  .الللسان األمر ك  . احن  ن وا بلت لات انلين شراكات لننشب نظاًما لت اسم الل انات
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  :أما أحس أهم منافع امللادبة فناشب ع  منص  ب انات نظاا املعلومات ايغراف  . ا س حسدنا مخا  ماتو ات م  املعلومات
 

 يف  اعسة للل انات تضرترترترترترتم مج ع الل انات املتاح  لنا لس  املنظم   اسرترترترترترتتارترترترترترتتف س منوا مج ع  1تو   تمثل املارترترترترترت
 .الساع األعضاء يف املنظم 

 
   سرترترتنارترترتتخسا ب انات املنظم  لن ّ م الراابط بنظاا املعلومات ايغراف  . اسرترترتتارترترتتف س منوا مج ع  2اعنس املارترترتتو

 .الساع األعضاء يف املنظم 
 

   زا س الل انات 2ابة ع  ب انات املنظم  املتصرترترترترترترترتل  بنظاا املعلومات ايغراف   م  املارترترترترترترترتتو  فعل 3أما املارترترترترترترترتتو  
الوابدة م  مصرتادب أخر . اسرتون  عود ذلك بالنفع على الللسان اليت سرتتعمل على تعج ل الت سا حنو حت  ق 

  .م  أهسان التنم   املاتسام  حت   ا م  أالو ات امللادبة 2ا 1اذسفة 
 

   حتال ل التصرترترترترترتن فات لتحس س الثغرات يف االسرترترترترترتتثماب  ااملناطق اليت  3  سرترترترترترتنضرترترترترترت ف إىل املارترترترترترتتو  4ايف املارترترترترترتتو
  .تنطو  على إمكانات اتلك اليت تفت ر إل وا. اإن هذه املعلومات تف س الللسان اليت تعتربها امللادبة ذات أالو  

 
   إىل ثغرات حمسدة متعل   باالسرترترتتثماب فضرترترتًً ع  املشرترترتاب ع املمكن  اليت ميك  تنف ذها لارترترتس  5ا شرترترتري املارترترتتو

تلك الثغرات اال ضرترترترترترترترترترترترترتاء على عسا الكفاءة. ا عّس هذا املارترترترترترترترترترترترترتتو  م  املعلومات مف ًسا للللسان ذات األالو   
 .بالنال  إىل امللادبة

 
 رتات امللرتادبة  االسرترترترترترترترترترترترترترتتثمرتاب يف مجع الل رتانرتات احتل لورتا عنرتس اإذا أبادت جورتات مرتاحنرت  أا بلرتسان غري مرتسبجرت  يف  رتا مرت  أالو 

  .  فاون تسعموا املنظم  ذذه الغا  5ا 4ا 3املاتو ات 
 

  هل هذه المبادرة تحل محل أي مبادرة أخرى قائمة؟ :السؤال
فعلى سل ل املثاع   كً  فإن هذه امللادبة هي تكمل  للملادبات الااب  . اهي جتمع حت  لوا وا مج ع امللادبات املوجودة.

ضرترترترترترترترترترتم  إطاب املنظم   ترتلط امللادبة بالعمل املتعلق بال سبة على الصرترترترترترترترترترتمود م  خًع الشرترترترترترترترترترتلك  العامل   ملكافح  األزمات 
ًً بالتحل ل ال طر  املشرترترترترتلد ابإ رترترترترتًن األمم املتحسة ألهنا سرترترترترتتسعم املمثلة ال طر ة  الغذا   . كما أهنا ترتلط ابتلاطًا كام

  .ومات. اسون تناق أ ًضا مع بل ات التنا ق يف الللسان اتااعس يف تسع موايف بناء املعل
 

  ما تعريف المبادرة للعقبات؟ :السؤال
حة  تم حتس س مناطق ذات إمكانات عال    سرترترترترترترترترتتنفذ املنظم  بعثات فن   لتحس س الع لات اثغرات االسرترترترترترترترترتتثماب م  أجل 

خًع الت   م ما بة امللادبات الفعال  اغري الفعال  منوا. اسون نعمل  ترت ب األالو ات. اسون مت ز خمتربات امللادبة م 
  .ا مع الشركاء لتعز ز التكامل حة نناق التسخًت انرتب أالو اهتاأ ضً 
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  ؟2030هل هذه المبادرة مرتبطة بضطة التنمية المستدامة لعام  :السؤال
م  أهسان التنم   املارترترترترترترترتتسام  اابتلاطاهتما باألهسان األخر . احن  نراعي يف كل  2ا 1نعم. فإن امللادبة تتنااع اذسفة 

ما نفعله  مج ع أبعاد النظم الغذا     فعلى سرترترتل ل املثاع  حة نارترترتعى إىل خف  ايوع امج ع أشرترترتكاع سرترترتوء التغذ    فإننا 
ا يف اسرترترتتحساا فرص العمل اي سة  ال سرترترت ما للشرترترتلاب مع ضرترترتمان اسرترترتتثمابات مارترترتتسام  ب ئً ا االتصرترترتس  لتغري  ننظر أ ضرترترتً

  .املنان م  خًع بل ات دعم ال سبة على الصمود
 

 الناحية التشغيلية
 

 ما هي األساليب التشغيلية للمبادرة؟ :السؤال
 –ترتكز امللادبة على نوعة م  األسرترترترترترترترتال ب التشرترترترترترترترتغ ل  . ا تعامل معظم الللسان مع العس س م  الشرترترترترترترترتركاء املاحنة السال ة 

مع اجود بل ات للتنارترترترت ق مع ايوات املاحن . ايف تلك الللسان  سرترترترتون  -الذ    فوا عسدهم العشرترترترترة أا حيف العشرترترترتر   
سرترترترترترترت تمك  ايم ع م  الو رترترترترترترتوع إىل منصرترترترترترترت  ب انات نظاا املعلومات ايغراف   نتعاان مع احلكومات امع املاحنة احلال ة  ا 

للملادبة اليت ستمنحوم مز ًسا م  املعلومات ملااعسهتم يف اختاذ ال راب بشأن أهسان االستثماب. اخيص هذا النوج بلسانًا 
منه يف اسرترترتتكماع املعلومات احلال     ا تمثل اذسن األسككلو  التشككغيلي األولمثل بوبك نا فاسرترترتو أا إث وب ا. هذا هو إًذا 

  .االعمل مع بل ات التنا ق الراهن  امنظوم  األمم املتحسة ااملنظوم  اإلناان   امج ع الوكاالت املختلف 
 

ف نطلق على بلسان مثل إب ل ا أا الساع النام   ايزب   الصغرية اليت لس وا عسد  ل ل م   األسلو  التشغيلي الثانيأما 
الشرترترترترترترترترترترتركاء املاحنة. اسرترترترترترترترترترترتون نعمل معوا الجتذاب املز س م  املاحنة امتك نوا م  الو رترترترترترترترترترترتوع إىل منصرترترترترترترترترترترت  ب انات نظاا 

  .املعلومات ايغراف  
 

 بادرة؟ما هي أنواع "المواءمة" التي ستنفذها الم :السؤال
ويتمثل النوع األول من المواءمة في سرترترترترترتتكون مارترترترترترتاعي امللادبة اليت تتعلق باملواءم  به  الارترترترترترت ا ات التشرترترترترترتغ ل   املختلف . 

. اإذا أباد أ  م  املاحنة توح س جوودهم مع جوودنا فنح  نرحب هبم حيف اإن مجرد استقطا  المزيد من المانحين
س م  املاحنة. اسرترترترترترترترت كون هذا النوع م  املواءم  أكثر أمه   بالنارترترترترترترترتل  إىل األسرترترترترترترترتلوب كان الللس املارترترترترترترترتتف س املعّة لس ه العس 

  .التشغ لي الثا  الذ  سلق ذكره
 

في النوع الثاني، سككككككككككتتي  المبادرة منصككككككككككة البيانات الضاصككككككككككة بنظام المعلومات الجغرافية إلى البلدان والمانحين 
زابعة يف حت  ق مارترتتو  م  اإلمكانات ميّكنوم م  اخلراج م    امارترتاعسة امللمسككاعدتهم في تحديد ثغرات االسككتثمار

براث  الف ر. ايف الو   الراه   ابارترترترترترترترتلب عسا الكفاءة أا فشرترترترترترترترتل الارترترترترترترترتوا  فإن املزابعة اف راء األب ان غري  ادب   على 
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هتم أا حتس س بلوغ إمكاناهتم. ابوسرترترترترترترترترترترتع حتس س ثغرات االسرترترترترترترترترترترتتثماب أن  ارترترترترترترترترترترتاعس املاحنة احلال ة يف ترت ب أالو ات تسخً
  .أهسان تسخًهتم بصوبة خمتلف 

 
  مثل بنود التنم   متعسدة األطران  ويضص النوع الثالث من المواءمة الوكاالت التي تقوم باالسكككككككككككتثمار في البلدان

ف وا جمموع  اللنك السايل  امصرترترترترترترترترترترترترترترن التنم   يف الللسان األمر ك    امصرترترترترترترترترترترترترترترن التنم   األفر  ي  امصرترترترترترترترترترترترترترترن التنم    مبا
اعسرترترترترترت و   اجوات مثل مسسرترترترترترتارترترترترترت  التصرترترترترترتس  لتحس ات األلف  . فنح  نارترترترترترتاعسها يف حتس س ثغرات االسرترترترترترتتثماب عرب تلل   

اللنك السايل على تع ة ثًث  بلسان جتر ل   م  أجل  احت اجاهتا م  املعلومات. اعلى سرترترترترترترترترترترترترترتل ل املثاع  اتف   املنظم  مع
الللسان األمر ك    ع ّنا بلسانًا يف منط   اللحر الكاب يب لكي نطلق  يفإطًا امللادبة ف وا. ابالتعاان مع مصرترترترترترترترترترترن التنم   

  .امللادبة ف وا
 

امللادبة بتنارترترت ق ايوود ااسرترترتتكماذا. فعلى اعرب حتس س ثغرات االسرترترتتثماب ألجل املاحنة ااملنظمات متعسدة األطران  ت وا 
سل ل املثاع  حباع  ام  جو  ماحن  باالستثماب يف سلال    م  للُُبّ العضو  يف إث وب ا  ستكون هناد حاج  إىل تش  س 

ذاد  س تصرترترترترترترتلو املصرترترترترترترتابن  اللن   التحت   كالطرا أا شرترترترترترترتلكات الت اب الكوربا ي لل  اا بذلك على الوجه الصرترترترترترترتح و. اعنس
عسة لًستثماب م  أجل هذه الغا    اس تمك  شركاء امللادبة م  استكماع تلك األنشط  عرب تطو ر سلال  ال  م  مات

  .بأسرها بساًل م  جمرد اللك ز على اإلنتاج   اليت ال تراعي املاا ل األخر  اذام  املتصل  باللن   التحت 
 

  ح ث ت وا امللادبة بتحس س ثغرات االسرترترترترترترترترتتثماب يف لقطاع الضاصيرمي النوع الرابت للمواءمة إلى اسكككككككتقطا  ااأخريًا  
ًً للحس م  املخاطر أا املزج بة التسخًت  املناطق اليت  عود ف وا العمل بالربو على ال طاع اخلاص  كما تارترترترترترترترتتنلط سرترترترترترترترتل

ت أمر ك   لتعادع ال وة داالبا 8أا  7 -املختلف . اخيص هذا النوع م  املواءم  املناطق اليت تتارترترترترترترتم بإمكانات عال   جًسا 
األمر الذ   س  كون جّذابًا للشرترترتركات اخلا رترترت  بفضرترترتل العا سات  -الشرترترترا    للفرد الواحس يف األسرترترترة الواحسة أا بمبا أكثر 

العرتال رت  املمك  حت   ورتا. اارت  منرتاطق سرترترترترترترترترترترترترترت تمّك  ف ورتا املزابعون م  اخلراج م  الف ر إذا متكنوا م  بلوغ حرتسهم املمك . 
  .ة أ ًضا بتحس س الثغرات على  ع س االستثماب يف تلك املوا عات وا امللادب 

 
ًً هبذا النوع م  العمل. اتعمل  ات وا املنظم  بالتنارترترترترترترترت ق مع مسسرترترترترترترترتارترترترترترترترت  التمو ل السال    مبا أن هذه األخرية ت وا أ رترترترترترترترت

العامل  كما تعمل مسسرترترترتارترترترت  للنك السايل على مارترترترترتاعسة أكثر الللسان ف ًرا يف موع  ااملسسرترترترترتارترترترترت  اإلمنا    السال   التابع  جمل
التمو ل السال   االربنامج العاملي للزباع  ااألم  الغذا ي على خف  املخاطر ااسرترترترترترترترترترترترترترتتخساا التمو ل املختلط الجتذاب 
الشرترترترتركات اخلا رترترترت  يف الللسان اليت تعمل املسسرترترترتارترترترت  اإلمنا    السال   ف وا. ابالنارترترترتل  إىل منظمات مثل مسسرترترترتارترترترت  التمو ل 

اهي مسسرتارت  مارتت ل  تابع  ملصرترن التنم   للللسان األمر ك  (  فإن الو رتوع إىل منصرت  ب انات ) IDB Investالسال   ا
 ارترترترترترترترترتاعس يف اسرترترترترترترترترتت طاب ال طاع اخلاص لتح  ق عا سات عال   ممكن . اهي تارترترترترترترترترتاعس للملادبة نظاا املعلومات ايغراف   

أن املناطق ذات األالو   يف إطاب امللادبة شرترترترترتركاء امللادبة يف العمل مع أ رترترترترتحاب احل ازات الصرترترترترتغرية للحس م  الف ر  مبا 
  .هي اليت تعا  م  ماتو ات مرتفع  م  الف ر

 
   يف ما خص الفا س ااملوسب م  األغذ  .اينا اتاتعمل املنظم  أ ًضا مع بابوبنك  اهي شرك  مصرف   هولنس   متعسدة 

 



- 13 - 

 ما هو اإلطار الزمني؟ :السؤال

وا رترترترتل بمسً ا مع الساع األعضرترترترتاء اموةفي منظم  األغذ   االزباع  بشرترترترتأن هذا املوضرترترترتوع. حن  نعمل على امللادبة ان وا بالت
 اجنتمع مع مج ع الُشعب ااملكاتب اإل ل م   اممثلي الللسان لكي  فوم ايم ع الغرض م  هذه امللادبة.

 
لربنامج. اسرترترترتنجتمع كذلك خًع ل س سرترترترتلق اع سنا اجتماًعا مع االجتماع املشرترترترتلد بة ينيت الربنامج ااملال    امع ين  ا

ع ع سه يف د ارترترترترترتمرب/ كانون األاع. ااذسن م  ذلك هو أن تكون منصرترترترترترت  الل انات اخلا رترترترترترت  بنظاا املعلومات زماجمللس امل
ايغراف   جاهزة للعمل يف بع  الللسان التجر ل    لل هنا   العاا  الكي نتمك  م  العمل يف سرترترترترترترترترترترترترترتا ر الللسان يف العاا 

 إلجراء الت   م. 2023نا الن ط  املرجع   امسهتا أببع سنوات أ  عاا امل لل. ا س حسد
 

 كيف ستحّث مبادرة العمل يًدا بيد الجهات المانحة على تشار  معلوماتها؟  :السؤال

ل س هناد حيف ال وا أ   اعسة ب انات شرترترترترترترترتامل  يم ع ايوات املاحن  املختلف . ا س حاال  ثًا ملادبات ف ط اضرترترترترترترترتع 
ب انات مماثل  اهي: امللادبة اليت  ام  هبا منظم  التعاان االتنم   يف امل سان اال تصرترترترترترترترترتاد   املادبة أخر   ام  هبا  اعسة 

امللادبة السال   للشرترترتفاف   يف املعون  املادبة ثالث  أنشرترترتأهتا املفوضرترترت   األاباب   السرترترتتكشرترترتان الل انات حوع املعون  اليت  وفرها 
(. الرترتس  الوكرترتالرترت  األمر ك رترت  للتنم رترت  الرترتسال رترت  ملرترتادبة ممرترتاثلرترت  يف إطرترتاب EU Aid Explorerان )االحترترتاد األابال لرترتسعم الللرترتس

(. احتااع منظم  األغذ   االزباع  احلصرترترترتوع على معلومات ع  Feed the Futureمشرترترترتراعوا لتوفري األغذ   يف املارترترترتت لل )
ألماك  اليت جتر  ف وا هذه األنشرترترتط . ل س سرترترتلق األنشرترترتط  اليت تضرترترتطلع هبا ايوات املاحن  ااملنظمات املتعسدة األطران اا

 ااجتمعنا مع املفوض   األاباب   االوكال  األمر ك   للتنم   السال   يمع املعلومات بشأن هذا املوضوع.
 

ا تمثل اذسن م  ذلك يف اضرترترترتع إطاب مشرترترترتلد لكي  تمك  أ  شرترترترتخص م  خًع دخوله إىل منصرترترترت  الل انات اخلا رترترترت  
ايغراف   اليت جتر  ف وا هذه  ك ا مااألغراف   م  التعّرن على ايوات املاحن  ااملشرترترترترترترترترترترترترترتاب ع اليت متّوذا بنظاا املعلومات اي

املشرترترترترتاب ع. ا تطّلب ذلك بع  الو  . إذ ال ميك  اضرترترترترتع هذا اإلطاب بشرترترترترتكل فوبّ   الكّنه م  املوم الشرترترترترتراع يف إعساده 
ختاا هذه امللادبة  سرترترتنكون  س اضرترترتعنا هذا اإلطاب بالتعاان  ايفألنه سرترترت ارترترتوم يف جتّنب االزدااج   اتعز ز أاجه التكامل. 

 مع مج ع الوكاالت.
 

ماذا يحصكككككككككككل في حال لم تر ب الحكومات في تشكككككككككككار  معلوماتها أو في حال لم تر ب في  :السكككككككككككؤال
 استضدام منصة البيانات الضاصة بنظام المعلومات الجغرافية؟

ا أنه  نلغي لنا إجياد احلوافز املناسرترتل . فعنسما نعمل مع الللسان اجنعل سرترتتجر  هذه امللادبة على أسرترتام طوعي. انعلم  أ ضرترتً
ايوود اليت تلذذا ملًكا ذا  سرترترترترترترترترترترترتتسبد أنه م  شرترترترترترترترترترترترتأن االنتفاع بالل انات االتمتع بال سبة على ترت ب احت اجاهتا حبارترترترترترترترترترترترتب 

عنسما تت ّسا جو  ماحن  لتوفري  رض  األالو    أن  ارترترتاعسها على حتارترترتة التنارترترت ق مع ايوات املاحن . فعلى سرترترتل ل املثاع 
م  أجل بناء طر ق  سرترترترترترترترترترترترترترت كون الللس  ادبًا على ال وع: "إننا حباج  إىل إنشرترترترترترترترترترترترترترتاء طر ق يف هذا املكان بالتحس س ألننا نر س 
تطو ر سرترترترتلارترترترتل    م  الكاكاا الكننا نفت ر إىل إمكان   الو رترترترتوع إىل األسرترترترتواا. الس نا بالفعل مشرترترترتراع طا   مع مسسرترترترتارترترترت  

" هذه هي األهسان اليت نارترترتعى إىل .تحس ات األلف   م  شرترترتأنه مارترترتاعستنا على تطو ر سرترترتًسرترترتل ال  م  اللابدةالتصرترترتس  ل



- 14 - 

حت   وا. اإننا نعت س أن الللسان ستكون مارابة للمشابك  يف هذه امللادبة. ام  شأن هذه امللادبة أن تااعس أ ًضا الللسان 
أالو   م  خًع حتس سها  1 000إىل  20 000 ات االستثمابات م  يف عمل اهتا الا اسات   إذ  ااعس تض  ق نطاا أالو 

 بشكل ااضو  على حّل املشكًت.
 

 لنتحّدث عن نظام رصد المبادرة وتقييمها :السؤال

تُعترب منظم  األغذ   االزباع  الوكال  الراع   لواحس اعشرترترترترترترترترترتر   مسشرترترترترترترترترترترًا م  مسشرترترترترترترترترترترات أهسان التنم   املارترترترترترترترترترتتسام . امتثل هذه 
وهر أداات الر س اليت س تم استخساموا لت   م الت سا احملرز. استكون الن ط  املرجع   األاىل لت   م إطاب الر س املسشرات ج

  أ  بعس مراب أببع سرتنوات على بسء املشرتراع. اسرتون نتابع كّل جوانب اإلطاب باسرتتخساا مسشرترات أهسان 2023يف عاا 
   االزباع  فضً ع  تلك اليت جتمعوا سا ر اكاالت األمم املتحسة.التنم   املاتسام  اليت تاتنس إل وا منظم  األغذ 

 
ًً مع عمل ملادبات لن يكون ا مبا يف ذلك إطاب الربنامج الشرترترترترترترترترترترترترتامل للتنم   الزباع   يف أفر   ا الذ  أخر   عملنا متساخ

اإننا نعمل بالتعاان مع االحتاد  ارترتتخسا إطابًا للر رترتس االت   م اضرترتعه نظاا التحل ل االسرترتلات جي ادعم املعابن اإل ل مي. 
األفر  ي ألّن املسشرترترترترترترترات اليت  ارترترترترترترتتخسموا ترتلط ملاشرترترترترترترترًة بأهسان التنم   املارترترترترترترتتسام . اسرترترترترترترت ت و لنا ذلك تتّلع الت ّسا احملرز 

وا الللسان ذات األالو   يف  ابة أفر   ا. اإذا كان هناد ملادبة مماثل  يف منط   أخر  م  العامل  فارترترترترترترترترترترترترترتن وا بالتعاان مع يف
ا أن جتر  سرترترترترتا ر  الذ      ًما للت ّساتالوكاالت أ ضرترترترترتا. اإننا نارترترترترتعى إىل إكماع الل انات ال ا م   ال اسرترترترترتتلساذا. انوّد أ ضرترترترترتً

 حترزه ملادبة العمل  ًسا ب س.
 
 

 عمليات اختيار البلدان

 

تشكككككككل كيف يتم اختيار البلدان؟ ثمة بعض المضاوف إذ يبدو أن البلدان المتوسككككككطة الدخل ال :  السككككككؤال
 جزءا من هذه المبادرة.

هذه امللادبة األالو   للللسان اليت تكون يف ةران م  شرترتأهنا تعر   عسد كلري م  الارترتكان خلطر اإلمهاع. اتارترتعى  ُتارترتنس
هذه امللادبة إىل توفري مارترترترتتو  خاص م  السعم ملارترترترتاعسة الللسان يف التغلب على األزمات الناشرترترترتئ  ع  حمساد   ال سبات 

م   2ا 1  م  أجل تارترترترترترترترترترتر ع اترية الت سا حنو حت  ق اذسفة نارترترترترترترترترترتاناإلأا األزمات الطل ع   أا تلك النامج  ع  أنشرترترترترترترترترترتط  
باعتلابها خابج املارترترترتاب أا  بتصرترترترتن فواأهسان التنم   املارترترترتتسام . اميك  ذذه الللسان أن تشرترترترتله إىل حس كلري تلك اليت  منا 

س تزا س ايوع بسالً م  تراجعه. بع سة ع  حت  ق األهسان أا كل وما. انعين بالللسان الوا ع  خابج املااب الللسان اليت تشو
ا ع  احلس م  الف ر املس ع  تشرترترترترترتوس هذه الللسان تفا م الف ر. اتعترب هذه الللسان بع سة ع  حت  ق اذسن ألهنا ل   فعوضرترترترترترتً

 .2030تكون  ادبة على إجناز مسشرات أهسان التنم   املاتسام  حبلوع عاا 
 

األالو   للع  الللسان م  بة أ ل الللسان  سرترتنسنايف امللادبة. ا س أ اا  معا ري اموا رترتفات ااضرترتح  تارترتوّغ إدباج بلس ما
منواً االللسان النام   غري الارترترترترتاحل   االساع ايزب   الصرترترترترتغرية النام   االللسان اليت تعا  أزمات غذا     االللسان األ ل منًوا 
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ًً  ل  نعمل االللسان ذات كثاف  سرترترترتّكان   عال   ح ث سرترترترتنعمل على املارترترترتتو  دان الوطين. ف في بنغًد ش ان جري ا مث
على ماتو  الللس ككل مثلما نفعل يف الللسان النام   غري الااحل    بل سنعمل على املاتو  دان الوطين ألن هذ   
الللس    واجوان على هذا املارترتتو  حتس ات يف توفري املارترتاعسة إىل عسد كلري م  الارترتكان الذ    ع شرترتون يف ف ر مس ع 

 ء التغذ  .ا عانون سو 
 

 ما هو الغرض من الرسالة التي أرسلها المدير العام لمنظمة األ ذية والزراعة إلى البلدان؟ :السؤال

لس  املنظم   ا م  بالللسان ذات األالو   يف امللادبة  اهسف  الرسرترترترترترترترترترترتا ل اليت أبسرترترترترترترترترترترتل  إىل ايوات املاحن  إىل الطلب م  
 توفري السعم ذا. أما الرسرترترترترترترترترترترترترترتا ل املوّجو  إىل الللسان املتل    ف س طلب ف وا م  الللسان املاحن  حتس س الللسان اليت ترغب يف

بلًسا أا أكثر.  20هذه األخرية التعلري ع  ايوات املاحن  اليت ترغب يف التعامل معوا. اتعمل بلسان ماحن  عّسة بالفعل يف 
اطلل  الرسرترترترترترترتال  م  ايوات املاحن  حتس س مخارترترترترترترت  بلسان تعمل ف وا فعًً اتعت س أن ملادبة العمل  ًسا ب س ف وا  س تارترترترترترترترّع 

م  أهسان التنم   املارترتتسام   ما م  شرترتأنه مارترتاعسة هذه الللسان على  2ا 1اترية ايوود ال ا م  م  أجل حت  ق اذسفة 
 سخًهتا.حتس س األالو ات يف ت

 
أما يف ما  تعلق بالللسان اليت مل تعمل ف وا بعس ايوات املاحن   ف س طللنا احلصرترترترترترترترترترترترترترتوع على السعم. اميك  ذذا السعم أن 
 كون يف ترت ب التسخًت ال ا م  حبارترتب األالو    اال  اا باسرترتتثمابات جس سة أا توفري املارترتاعسة الفن   ما م  شرترتأنه أن 

   التعاان بة بلسان الشماع ااينوب ايف ما بة بلسان اينوب ام  التعاان الثًثي. سد  إىل استخًص السبام م
 

 كيف يمكن للبلدان المشاركة في هذه المبادرة؟  :السؤال

بلًسا  الكّ  منظم  األغذ    43ميك  للللسان أ ضا أن تطلب املشابك  بصفتوا بلسانًا متل   . اكان  ال ا م  األال   تضم 
ا لضرترترترتّم بلسان إضرترترترتاف   إىل امللادبة حبارترترترتب كل حال   اسرترترترتتجابً  لطللات هذه الللسان. اجير  االزباع  جت ر  اعن اسرترترترتتعراضرترترترتً

النظر يف هذه الللسان ألهنا تعا  مارترترترتتو ات عال   م  ن ص التغذ   اايوع  اغري ذلك م  أشرترترترتكاع سرترترترتوء التغذ    االف ر 
ًً يف الالفاداب اغوات ماال اهنسابام يف أمر كا املس ع  بغم أن ذلك غري جلّي على املاتو  الوطين. ا  هذه هي احلاع مث

الوسرترترترترترترتطى. فعلى الصرترترترترترترتع س الوطين  تتمتع هذه الللسان مبارترترترترترترتتو ات دخل مرتفع  الكّنوا تواجه مارترترترترترترتتو ات عال   م  ن ص 
كل ذلك على أسام التغذ  . الذلك  فإننا نضّم هذه الللسان إىل امللادبة حباب كل حال  بعس إجراء ت   م د  ق. اجير   

ا أزمات غذا   . انت ج  لذلك   منا بتوسرترترترترترترت ع  ا م  الللسان ذات األالو    اسرترترترترترترتنوا رترترترترترترتل  طوعي. ا س تواجه الللسان أ ضرترترترترترترتً
 تطو رها مع الو  .

 
إلعساد منصرترترترترت  الل انات  5ا 4ا 3اميك  للللسان أ ضرترترترترتا ز ادة التمو ل لسعم مجع الل انات احتل لوا  كجزء م  املارترترترترتتو ات 

ا أن تتطوع لت سمي املارترترترترترترترترترترترترتاعسة الفن   للللسان املتل    كجزء م  التعلم اخلا رترترترترترترترترترترترترت  ب نظاا املعلومات ايغراف  . اميكنوا أ ضرترترترترترترترترترترترترتً
بة بلسان اينوب. اإذا بغل  الللسان يف االنضرترترترتماا إىل امللادبة  سرترترترتون تعمل املنظم  معوا إلجياد موابد م  خابج  ما يف

 امل زان   حت  ً ا لذلك.
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توفري السعم الا اسي االفين يم ع الساع األعضاء سواء أكان  جزءا م  هذه امللادبة أا ال. ا نصّب استوا ل املنظم  
م   2ا 1ترك ز املنظم  يف الللسان ذات األالو   يف ملادبة العمل  ًسا ب س  على تارترترترترترترترترترترترترترتر ع اترية الت ّسا يف حت  ق اذسفة 

 األعضاء م  هذه ايوود.تاتف س مج ع الللسان ون أهسان التنم   املاتسام . اس

 

لم يجر إدراج معظم بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي في هذه المبادرة. ويبدو أّن هايتي هي  :السؤال
 البلد الوحيد المدرج فيها.

بلرترتًسا  كرترتانرترت  هرترتا يت الللرترتس الوح رترتس م  إ ل م أمر كرترتا الًت ن رترت  االلحر الكرترتاب يب. الكنرترته    43يف ال رترتا مرترت  األال رترت  اليت مشلرترت  
توسرترترترترترت ع ال ا م  لتشرترترترترترتمل مز ًسا م  الللسان. ف س طلب عسد م  الللسان االنضرترترترترترتماا إىل امللادبة  ا س أجر نا ت   ًما ذا. اا  

املارترترترترترترترتاعسة الفن   ذا  فوي تضرترترترترترترترتطلع بالساب   على حس  عسد م  الللسان اليت سرترترترترترترترتلق ااختابت الللسان اليت ترغب يف ت سمي
ايو  املتل    اايو  املاحن . اباإلضرترتاف  إىل ذلك  ميك  أل  بلس  رغب يف املشرترتابك  يف امللادبة بالعمل معنا يمع  -سرترتواء 

 التمو ل الًزا إلنشاء منص  الل انات اخلا   بنظم املعلومات ايغراف  .

 

 ى منظمة األ ذية والزراعة؟ما يعني ذلك بالنسبة إل

 

 ما هي الشعبة في المنظمة التي ستقوم بتنسيق هذه المبادرة؟ :السؤال

إّن هذه امللادبة مسسا    أ  أهنا جتمع اإلدابات كاف . إهّنا ملادبة كار هنج العمل اجملزأ ع  طر ق مجع املعلومات املتاح  
اذات الصرترترترترترترتل  كاف  اليت جتمعوا الشرترترترترترترتعب ااملكاتب يف مج ع أحناء املنظم . اكذلك ت وا املنظم  بوضرترترترترترترتع حافظ  ملشرترترترترترترتاب ع 

ذه املشرترترترتاب ع  االسبام املارترترترتتفادة االتسخًت اياب  . اسرترترترتتت و لنا ذ . الس نا ا رترترترتف املنظم  كاف  يف الللسان ذات األالو 
 املعلومات العمل بطر    أكثر كفاءة افعال  .

 
اتارترترترترتتضرترترترترت ف إدابة التنم   اال تصرترترترترتاد   ااالجتماع   هذه امللادبة مبا أهنا املارترترترترتسال  ع  التصرترترترترتم م الفين. اتعمل إدابة التنم   

  مع خمتلف اإلدابات ات وا بالتنارترترترترترترترترترت ق معوا. اسرترترترترترترترترترت صرترترترترترترترترترتلو خمترب الل انات اخمترب نظم املعلومات اال تصرترترترترترترترترترتاد   ااالجتماع 
 ايغراف   خمتربات مسسا   عوًضا ع  خمتربات تابع  إلدابة التنم   اال تصاد   ااالجتماع  .

 

 ما هي التبعات المالية بالنسبة إلى منظمة األ ذية والزراعة؟ :السؤال

غرتذ رت  االزباعرت  م  مجع املوابد م  خرتابج امل زان رت  إلعرتساد هرتذه املختربات. ايف الو رت  الراه   ال تلترتب نظمرت  األاملمتكنرت  
نظم  ت   ًما لك ف   إضفاء الطابع املسساي على هذه امللادبة املع  هذه امللادبة أ  تكال ف. أما يف املات لل  فاتجر  

 يف حساد موابد امل زان   املتاح .
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 ما الذي يمكن توقّعه خالل األشهر المقبلة؟ :السؤال

 ام  املنظم  لغا   ال وا باالتصرترترترترتاع بالللسان ع  طر ق االجتماعات غري الرمس   بر اسرترترترترت  املس ر العاا للمنظم . ف س أجر نا 
ع االجتماع . اعرضرترتنا امللادبة خًاإل ل م  عسة ل اءات ثنا    مع الارترتفراء. االت  نا أ ضرترتا بالعس س م  جمموعات األعضرترتاء 

الساع األعضرترترترترتاء على املعلومات االتشرترترترترتااب  طًعاباملشرترترترترتلد بة ينيت الربنامج ااملال    اكذلك يف ين  الربنامج. اسرترترترترتن وا 
 معوا بصوبة منتظم .

 
 ًً  ا س اتف نا مع ين  الربنامج على إعساد اث    فن   م  شأهنا تلخ ص امللادبة بص غ  با ط  اتوفري معلومات أكثر تفص 

 ودها  يف كتّ ب. إّن هذه الوث    مبثاب  عمل جاٍب اسرترتتتضرترتم  مج ع املًحظات الوابدة. اسرترتنذكر ف وا بوضرترتون أّن امللادبة 
الللسان االشرترتركاء  ان وا بتنارترت  وا مع مج ع ايوات املاحن  االللسان املتل     اأنه ل   لتب على هذه امللادبة أ  تكلف  يف 

لس نا بل ات ب اب  عس سة  اأن هذه امللادبة ال تنطلق م  ال م  إىل ال اعسة بل م  ال اعسة الو   الراه   اأنه سرترترترترترترترترترترترترترت كون 
إىل ال م   اأننا بلارترترترترترتاط  ننشرترترترترترتب نظاما للمعلومات  ارترترترترترتتنس إىل منوج   حمسدة لتزا س الللسان به. اسرترترترترترتنذكر بوضرترترترترترتون أنواع 

 . ن وا  معوا احتل لوا"املواءم " اليت ن لحوا. اكذلك يف ما  تعلق مباتو ات الل انات اليت
 

كيف سككككككتتابت مبادرة العمل يًدا بيد مسككككككشلة عمالة الشككككككبا  وكل األنشككككككطة التي تقوم بها شككككككعبة   :السككككككؤال
 السياسات االجتماعية والمؤسسات الريفية في هذا المجال؟

اأاجه ال صرترتوب  ما م  م  خًع حتس س الثغرات يف االسرترتتثمابات االعمل على سرترتًسرترتل ال  م   نأمل يف احلس م  العوا ق 
 .شأنه توفري فرص العمل اجذب الشلاب االعماع إىل اةا ف ال   

 
ا عنا رترترترترترترتر أخر  تتعلق باالسرترترترترترترتتسام  مثل: تغري املنان االتك ف معه االتخف ف م  حسته  ااسرترترترترترترتتخساا  اجتمع امللادبة أ ضرترترترترترترتً

ًت. اعلى سل ل املثاع  الحظنا حاالت امل اه  ااستخساا األباضي االغابات امج ع املمابسات املختلف  للحس م  املشك
عس سة كان  ف وا جمموعات التسابري اخلا رترت  باللب  اليت افّرهتا احلكومات االشرترتركات اخلا رترت  يف أفر   ا مضرترترّة باألباضرترتي. 

 .اذذا الالب فإنه م  الضراب  اجود خرا ط لللب  م  شأهنا املااعسة يف حتس س أنواع اللب  الصح ح 
 

 ثمة مضاطر سياسية؟ وما هي؟هل  :السؤال
تتمثل فكرتنا يف حتس س هنج ميلكه الللس م  أجل احلس م  املخاطر الارترترترترترترترترت اسرترترترترترترترترت  . اسرترترترترترترترترتنعمل مع الشرترترترترترترترترتلك  العامل   ملكافح  
األزمات الغذا    انتعاان مع مج ع اكاالت األمم املتحسة اليت توجس م ابها يف باما. الك   ال ميك  أن   تصرترترترترترترترترترترترترترتر عملنا 

بل  نلغي لنا العمل مع مج ع ايوات الفاعل  املعن    ااملصرترترترترترترترترترترترترترتابن اإلمنا    املتعسدة األطران ااكاالت  على هذه األخرية.
 .األمم املتحسة. اذذا الالب نعترب أن إ ًن األمم املتحسة  سد  دابًا حامسًا

 
اا  أسرترترترتئل  ُتطرن حوع جودة الل انات.  رترترترتح و أن جودة الل انات الرمس   اليت تارترترترتتخسموا منظم  األغذ   االزباع  تكون يف 
بع  األح ان بع سة ع  املثال  . غري أّن اسرترترترترترترترتلات ج   املنظم  تتمثل يف إتاح  مج ع الل انات اليت تارترترترترترترترتتخسموا للجمووب  مع 
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احن  نتّلع مج ع الشرترترتراو األخً    اال انون  . اسرترترتنارترترتتخسا الل انات املتعل   مبلادبة العمل  -االمتثاع لشرترترتراو محا   الل انات 
ا. اسرترترترترترترتن وا  مع الل انات باللجوء إىل الذكاء   ًسا ب س اخمتربات الل انات اخلا رترترترترترترت  بنظم املعلومات ايغراف   ذذا الغرض أ ضرترترترترترترتً

مصادب بس ل  للل انات للتح ق م   ح  تلك اليت حبوزتنا. ايف  اال طناعي ابل ات حتل ل النصوص  ما  ت و لنا فر   إجياد
 .حاع اجسنا أ  اختًفات  سون نعمل مع الللسان على حّلوا. س كون لس نا باختصاب  بل   ملرا ل  جودة الل انات

 

 ما هي المبادرات األخرى أو القضايا األخرى التي ستؤخذ في االعتبار؟ :السؤال
يف إطاب عملنا مع اجملموع  املعن   بتغري املنان يف املنظم   سرترترترترترتنأخذ يف االعتلاب ملادبة االتفاا الل ئي ايس س املادبة التنوع 
الل ولوجي ااملنان. اسرترترترترترترتتارترترترترترترتلشرترترترترترترتس ملادبة العمل  ًسا ب س مبسمتر األمم املتحسة للتنوع الل ولوجي املزمع ع سه يف العاا امل لل. 

. 2021سمتر العاملي بشرترترترترترتأن الزباع  احلافظ  للموابد  يف إطاب إعساد ال م  حوع النظم الغذا    لعاا اسرترترترترترتنعمل كذلك مع امل
 .اسنعمل مع الشلك  العامل   ملكافح  األزمات الغذا   . اترتلط امللادبة أ ضا  م ع الربامج االسلات ج   للمنظم 

 
النمّو يف ال ابان. ا رتلط عملنا هبذه ال م  ألهنا تشرترترترترتّكل جزًءا م   ايف العاا امل لل  سرترترترترتتع س ال م  العامل   للتغذ   م  أجل

هذه امللادبة. اسرترترترترترترترتون نارترترترترترترترتتخلص منوا السبام. لس نا ت ر ر اذ ئ  احلكوم   السال   املعن   بتغري املنان احن  نعمل بالفعل 
 س ا م  النظم الغذا    متارترتً ا. مع ااضرترتعي مناذج الل انات لكي  كون العمل الذ  تضرترتطلع به كل م  ملادبة العمل  ًسا ب

. إننا نرغب يف إكماع لكي نتجّنب العودة إىل ن ط  اللسا  اسرترترترتنحااع أن  كون عملنا متوافً ا مع مج ع امللادبات الكرب  
ًً از ادة الكفاءة  .ما هو موجود أ 

 
النظم الغذا    تفشرترترترترترترترترترترترترترتل بطرا موم    اعترب اللاحثون أن حال  األم  الغذا ي االتغذ   يف العاملايف الت ر ر األخري ع  

جسا  إال أنه ميك  حتارترت نوا  ال بل  نلغي ذلك. اميكننا أن نصرترتحو هذا الوضرترتع. اتكم  أالو ّتنا يف اسرترتتوسان الللسان 
 .اليت جر  إمهاذا

 

 كيف ترتبط مبادرة العمل يًدا بيد بالشبكة العالمية لمكافحة األزمات الغذائية؟  :السؤال
   ملكافح  األزمات الغذا     اهي ملادبة مشرترتلك  بة منظم  األغذ   االزباع  ابرنامج األغذ   العاملي تعمل الشرترتلك  العامل

م  الشركاء يف املوابد ااكاالت األمم املتحسة  م  أجل إجياد حلوع ماتسام  لألزمات الغذا   .  مهااالحتاد األابال اغري 
إىل األدل   ابناء ال سبات اتوفري املعابن للو ا   م  األزمات الغذا    اهتسن إىل إنشرترترتاء هنج تارترترتلشرترترتس بالل انات اتارترترتتنس 

ااالسرترترترترتتجاب  ذا  ااملارترترترترتامه  يف ايوود الرام   إىل بناء ال سبة على الصرترترترترتمود على املس  الطو ل االتنم  . ايف معظم الللسان 
ببان يف جماع الزباع   م  شأهنا املااعسة يف اليت تعا  م  األزمات الغذا     ا  مناطق تتمتع بإمكانات عال   لتح  ق األ

 .معاي  األسلاب ايذب   النعساا األم  الغذا ي
 

منظوب ال سبة  م ا تطّلب ت سمي حلوع ماتسام  لألزمات الغذا    العمل حوع الصل  ال ا م  بة التنم   االعمل اإلناا  
   احسها أسرترترترترتاسرترترترترت   الكنوا غري كاف  . ايف معظم الللسان اليت على الصرترترترترتمود مبا أن األدل   س بّ ن  أن املارترترترترتاعسة اإلنارترترترترتان
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منظوب  م تعا  م  األزمات الغذا     ا  مناطق تتمتع بإمكانات عال   لتح  ق األببان يف جماع الزباع   م  شرترترترترترترترترترترترترترتأهنا  
 .ال سبة على الصمود  املااعسة يف معاي  األسلاب ايذب   النعساا األم  الغذا ي

 
الشكككبكة مارترترتامهً  ب  ارترترت ً  ت وا هبا منظم  األغذ   االزباع  يف  مبادرة العمل يًدا بيدايف ةّل هذه األاضرترترتاع   نلغي اعتلاب 
 .  مع االستفادة منوا يف الو   نفاهالعالمية لمكافحة األزمات الغذائية

 
يف املا   م  الارترترترترتّكان م  بة سرترترترترتكان  80إىل  60امع األخذ يف االعتلاب أنه يف سرترترترترت ا ات األزمات الغذا    تكون نارترترترترتل  

ح ثما أمك  ذلك  مارترترترترترترترترتامه  العمل   املناطق الر ف   الذ    عتمسان على الزباع   ميك  مللادبة العمل  ًسا ب س أن تضرترترترترترترترترتم 
اياب  لتح  ق االسرترترترترترترترترترترترترترتتفادة املثلى م  إمكانات بع  املناطق الزباع   لتح  ق األببان  يف بناء  سبة النظم الغذا    على 

مود. اميك  لًسرترتتثماب يف املناطق الواعسة أ ضرترتا املارترتامه  يف ت ل ل خماطر عسا االسرترتت راب يف تلك املناطق. اسرترت ارترتاعس الصرترت
االستثماب أ ضا يف تاخري العنا ر األساس   م  بة املعابن اال سبات اليت تتم ز هبا منظم  األغذ   االزباع  )مثل حتل ل 

 .ام ( لتلل   احت اجات حمسدة لس  الللسان املتضربة جراء األزمات الغذا   الل انات ادعم النظم الغذا    املاتس
 

اميك  للشرترترتلك  العامل    اليت تركز على الارترترت ا ات املتضرترترتربة جراء األزمات الغذا    )على النحو احملسد يف الت ر ر العاملي ع  
الشرترترترترتراكات ابل ات التنارترترترترت ق املوجودة ضرترترترترتم  إطاب األزمات الغذا   (  أن تارترترترترتوم يف ملادبة العمل  ًسا ب س ع  طر ق إبراز 

  .الشلك  العامل   الذ   شمل اكاالت األمم املتحسة اايوات املاحن  على الاواء
 

اباإلضرترترترتاف  إىل ذلك  ميك  للشرترترترتلك  العامل   املارترترترتامه  يف ايوود التحل ل   اليت تلذذا ملادبة العمل  ًسا ب س م  خًع توفري 
  انعساا األم  الغذا ي احلاد اإتاح  الل انات ذات الصرترترترترترترتل  اإدباجوا يف منصرترترترترترترت  الل انات اخلا رترترترترترترت  السباسرترترترترترترتات التحل ل   ع
 .مبنظم  األغذ   االزباع 

 
ا يف بسرترتم خرا ط االسرترتتثمابات ال ا م  املتصرترتل  باألم  الغذا ي االزباع  على املارترتتو   اميك  للشرترتلك  العامل   املارترتاعسة أ ضرترتً

يف تصرترترترتم م االسرترترترتتثمابات الزباع   ذات الصرترترترتل  م  أجل اضرترترترتع الربامج على املارترترترتتو  دان  دان الوطين ابالتايل املارترترترتاعسة
  .الوطين على حنو أكثر تفص ً يف الا ا ات اذش 

 
ايف اخلتاا  ميك  للشلك  العامل   ت اري عمل بل ات التنا ق بة أ حاب املصلح  مثل  نساا األمم املتحسة للمشاب ع 

 .األطر اامللادبات للتنم   الوطن   املرتلط  بتح  ق النتا ج ايماع   لألم  الغذا ي االتغذ  اإلنتاج   أا غري ذلك م  
 

 لماذا تعتبر قضايا سالمة األ ذية ذات صلة بمبادرة العمل يًدا بيد؟ :السؤال
إّن سرترترتًم  األغذ   موم  ألهنا تشرترترتّكل جزءا م  احلل ملشرترترتكل  حصرترترتوع الللس على األغذ  . ا نلغي لنا إتاح  الفر رترترت  أماا 
الللسان للحصوع ال على األغذ   فحاب بل على األغذ   ذات النوع   اي سة اليت متتثل ألحكاا السستوب الغذا ي  اهي 
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  األغذ   تارترترترتتضرترترترت فوا منظم  األغذ   االزباع . التح  ق ذلك  تعّة عل نا جمموع  م  املوا رترترترتفات السال   اخلا رترترترت  بارترترترتًم
  .بناء ال سبات يف الللسان

 
ا تمثل أحس أسرترترترترترترترترتلاب ابتفاع مارترترترترترترترترتتو ات عسا الكفاءة يف الللسان يف غ اب املوا رترترترترترترترترتفات ااالفت اب إىل اعل ات للولوج إىل 

واحس. دعونا نفلض مثًً أن منظم  األغذ   االزباع  تنصو األسواا الس نام   اسًسل ال  م   حيف داخل حساد الللس ال
منتًجا للذبة  ا ل  بأن إحس  اسرترترترترترترتا ل احلس م  الفا س م  الغذاء هو التخلص م  األفًتوكارترترترترترترتة أ  الارترترترترترترتموا الفطر   يف 

يف املا     11ا 7 الذبة اليت تتارترترترترترتلب هبا الرطوب . اتنصرترترترترترتو املنظم  املزابع بتجف ف الذبة ل لاان مارترترترترترتتو  الرطوب  ف وا بة
ابتخز نوا يف أك ام بًسرترترترترترترترترتت ك   حمكم  اإلغًا. ف  وا املزابع باسرترترترترترترترترتتثماب املوابد ال ل ل  اليت حبوزته لل  اا بذلك. الك   
عنسما  عرض الذبة اخلال   م  األفًتوكارترترترترترترتة يف األسرترترترترترترتواا  ال تعلن هذه األخرية بالارترترترترترترتعر اإلضرترترترترترترتايف امللتب على الذبة 

ه الذبة األخر . بتوكاة. فتلاع الذبة اخلال   م  األفًتوكاة اليت أنتجوا املزابع بنفس الاعر الذ  تلاع اخلال   م  األفً
ا كفي أن ن وع  أن املزابع ل   رّحب مبشرترترترترترترتوبة املنظم  مرة أخر . انت ج  لذلك  فإّن ال ضرترترترترترترتا ا املتعل   بارترترترترترترتًم  األغذ   

   التجابة العامل   يف هذا اجملاع.ااضع املوا فات عوامل موم   احن  نعمل مع منظم


