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 ا بيدمبادرة العمل يدً 
 

 ملوجزا 

 ا بيد، مع اإلشارة بصورة خاصة إىل ما يلي:التقدم األخري احملرز على صعيد تنفيذ مبادرة العمل يدً  يلّخص هذا التقرير

ا بيد واليت أحرزت التقدم مبادرة العمل يدً  ستفيدة منبلدان املال منتقارير حالة موجزة مرحلية يف ستة عشر  )أ(
 ؛احاليً تُنّفذ فيها هذه املبادرة  ابلدً  45األكرب من بني إمجايل 

 متصلة بتنفيذ املبادرة؛ ىالدروس املستفادة من هذه البلدان ومن جتارب أخر  )ب(
حبياة اخلاص  6ا بيد كمجال أولوية يف الرب�مج (اجملال املتأتية عن حتديد مبادرة العمل يدً التداعيات واملنافع  )ج(

 ؛2031-2022) يف اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة للفرتة أفضل
املشرتك بني القطاعات تنفيذ اللدعم أصحاب املصلحة املتعّددين و  املوقع العرضي للمبادرة ابعتبارها منصةً  )د(

 لربامج الوطنية لتحويل النظم الزراعية والغذائية؛ ل
 لضمان تنفيذ املبادرة، وإدارهتا، وحوكمتها وأتثريها على حنو فعال؛ حتّكمالتقدم احملرز على صعيد تنفيذ لوحة  )ه(
بني  عالقةا بيد من أجل تعزيز ركيزة التنمية يف الالتحد�ت والفرص املتصلة ابستخدام مرافق مبادرة العمل يدً  )و(

 املساعدة اإلنسانية والتنمية والسالم يف البلدان اليت تعاين من أزمة غذائية.

املقّدمة يف تقارير سابقة إىل جلنة الرب�مج واجمللس. كما تتوّفر معلومات إضافية املعلومات  إىلهذا التقرير  ويستند
املنصة اجلغرافية ملنظمة األغذية والزراعة وعلى  اإللكرتوينعلى املوقع  بيد اب اخلاصة مببادرة العمل يدً صفحة الوي على

 بيد. ااملكانية ملبادرة العمل يدً 
  

http://www.fao.org/
https://www.fao.org/hand-in-hand/ar/
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 واجمللساإلجراءات اليت يُقرتح اختاذها من جانب جلنة الرب�مج 
علًما ابلتقّدم احملرز يف تنفيذ مبادرة العمل يًدا بيد وإسداء التوجيهات  األخذإىل  انمدعو  واجمللس إن جلنة الرب�مج

 .مناسبة يعتربا�ا اليت

 :وقد ترغب اللجنة، على وجه اخلصوص، يف

تستخدم هبا البلدان املبادرة لتعزيز الربامج الطرق اليت الرتحيب ابلنمو املتزايد يف عدد البلدان املشاركة يف املبادرة و  )أ(
جديدة، وبناء القدرات الوطنية وتعزيز امللكية الوطنية لعملية التنمية  طموحة القائمة وتسريعها أو وضع برامج

 املستدامة؛

تعود اليت املبادرة  طابع هذهمع التقدير ابإلجراءات والنتائج على املستوى القطري، وإلقاء الضوء على  الرتحيب )ب(
 ؛ملكيتها إىل البلدان وأتخذ هي بزمامها

ا بيد خالل األشهر الثمانية مبادرة العمل يدً  ستفيدة مناملاإلقرار ابلتحد�ت االستثنائية اليت تواجهها البلدان  )ج(
عشر السابقة، والرتحيب مبرونة الربامج القائمة على هذه املبادرة ملواصلة العمل اجلاري يف ظل ظروف قصوى من 

 مات.األز 

ا بيد، ليس فقط كمستفيدين مباشرين اإلقرار أبنه جيوز جلميع األعضاء يف املنظمة املشاركة يف مبادرة العمل يدً  )د(
ا كشركاء يف التنمية واملوارد من خالل قنوات متعددة، مبا يف ذلك املساعدة املباشرة، ، إمنا أيضً نأو غري مباشري

الثالثي، والدعم الفين العيين، ودعم التبادالت بني القطاعني العام والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون 
واخلاص، ودعم آليات مثل اآللية املتعددة اجلهات املاحنة اليت تتمتع ابملرونة لالستجابة بسرعة إىل االحتياجات 

 ا؛الناشئة، ولوضع أدوات جديدة ودورات تدريبية ابلشراكة مع بعض البلدان األقل منوً 

عمل ذات طابع حتّويل، ا ابلتزام املبادرة بتعزيز ا، مدفوعً ابالجتاه حنو وضع برامج أكرب وأكثر طموحً الرتحيب  )ه(
 ومشويل ومجاعي على حنو أكرب واحلفاظ عليه؛ 

ىل التجارب، إ مستندةقائمة على حتديد أمناط صارمة و  ،وضع لوحة ّحتكم خاصة ابلرصد جلهةاإلقرار ابلتقدم احملرز  )و(
إلدارة املعارف وكمنصة اتصاالت  ا كمستودعٍ يس فقط كنظام رصد لإلبالغ عن التقدم إمنا أيضً وظائفه ل وجلهة

 ابلنسبة إىل احلكومة املضيفة والشركاء؛

ية العشرين يف الرب�مج و ا بيد كأحد جماالت األولقة عن حتديد مبادرة العمل يدً ثا ابملنافع املختلفة املنباإلحاطة علمً  )ز(
 ، وبصورة خاصة القدرة على استخدام هذه املبادرة كدليل2031-2022جي للفرتة ضمن اإلطار االسرتاتي

أكثر براجمي ّول على نطاق املنظمة من توّجه اثبت حنو املشاريع إىل �ج حقيق حتمخترب تعّلم لتكفهوم و امل على
 ؛اوأوسع نطاقً  ديناميكة

للمساءلة ترمي إىل حتسني التعاون املتعدد ا بيد بوصفها منصة عمل شفافة وخاضعة مبادرة العمل يدً  تثمني )ح(
 القطاعات وأصحاب املصلحة من أجل حتفيز عملية حتويل النظم الزراعية والغذائية على املستوى الوطين.

 ويُدعى اجمللس إىل توفري التوجيهات، حسب االقتضاء.
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 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Máximo Torero Cullen السيد

 اخلرباء االقتصاديني رئيس

 50869 06570 39+ اتف:اهل

 Maximo.ToreroCullen@fao.org الربيد اإللكرتوين:

 
  

mailto:Maximo.ToreroCullen@fao.org
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 مقدمة -أوًال 

) CL 166/9يستجيب هذا التقرير إىل الطلبات الواردة من جلنة الرب�مج يف دورهتا الثالثني بعد املائة (الوثيقة  -1
) لتوفري آخر املعلومات بصورة منتظمة عن التقدم CL 166/REPومن اجمللس يف دورته السادسة والستني بعد املائة (الوثيقة 

  ا بيد.العمل يدً  احملرز والنتائج احملققة يف تنفيذ مبادرة

. 2019أعلن املدير العام عن هذه املبادرة على هامش اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أواخر سبتمرب/أيلول  وقد -2
ظمة األغذية ، فإن البلدان األعضاء يف من2019وبعد بضعة أسابيع، يف أكتوبر/تشرين األول ويف نوفمرب/تشرين الثاين 

بلدان �مية غري ساحلية، أو دول جزرية صغرية �مية واليت كانت  كتساب صفةال املعايري املوضوعية  والزراعة ممّن استوفت
لتحديد الشبكة العاملية ملكافحة  اتعاين من أزمة غذائية، وفقً  ا، أو بلدا�ً ا أو بلدان أخرى أقل منوً ا من البلدان األقل منوً أيضً 

قامت  من جانب املدير العام إىل املشاركة يف املبادرة. وقدية فقرية واسعة، ُدعيت األزمات الغذائية، والبلدان ذات فئات سكان
البلدان منذ ذلك احلني، وإثر مشاورات مكثفة يف أغلب األحيان، مبتوسط معّدل بلدين يف الشهر، بتقدمي طلباهتا لالستفادة 

ا عن رغبته يف املشاركة، مبا يف ذلك: بلدً  45ليوم، عّرب من العديد من أوجه الدعم الرباجمي اخلاصة اليت يوّفرها الرب�مج. وا
وبنغالديش، وبواتن، وبوركينا  ،وإريرت�، وأفغانستان، وإكوادور، وأنغوال، وأوغندا، واببوا غينيا اجلديدة، وابكستان، إثيوبيا

فاسو، وبوروندي، وبريو، وتشاد، وتنزانيا، وتوفالو، وجزر سليمان، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية الو الدميقراطية 
والسلفادور، والسنغال، والسودان، والصومال، وطاجيكستان، وغابون،  ،وسان تومي وبرينسييب ،الشعبية، ورواندا، وزمبابوي

ومالوي، وموزامبيق، ومايل،  وكرييباس،دي، والكامريون، والكونغو، ري وغينيا، وكابو ف بيساو،-غامبيا، وغواتيماال، وغينياو 
 واليمن.وهاييت، وهندوراس، ونيبال، والنيجر، ونيجري�، 

 يف التنمية طريقةً ا بيد توّفر للبلدان األعضاء يف املنظمة وشركائها وتؤّكد التجارب األوىل أن مبادرة العمل يدً  -3
جديدة وقوية لتعزيز براجمها الوطنية الطموحة لتحويل النظم الزراعية والغذائية، وتوسيع نطاقها واحلفاظ عليها من أجل حتقيق 

. كما توّفر املبادرة املنصة األكرب واألقوى يف العامل لتبادل وحتليل البيا�ت واملعلومات، 10و 2و 1 أهداف التنمية املستدامة
ا بيد. ويف ظّل هذه املبادرة، تعمل فرق مهام فنية متعددة التخصصات هي املنصة اجلغرافية املكانية اخلاصة مببادرة العمل يدً و 

 ومشرتكة بني وحدات املنظمة مع النظراء الوطنيني لتطبيق األساليب التحليلية اليت تساعد يف حتديد األقاليم والفئات السكانية
 قادرًة علىستثمارات الرامية إىل إاتحة الفرص املوّجهة إىل السوق لتحقيق النمو الشامل واملستدام تكون الربامج واال حيث

 والقضاء على سوء التغذية وخفض انعدام املساواة إىل حّد كبري. الفقراستئصال 

الضرورية، واتفق ا يف املنظمة (أو شارف على إجناز) الدراسات الفنية ا عضوً بلدً  عشرينأجنز أكثر من  وقد -4
ا) على نقاط التدخل يف الرب�مج، وسالسل القيمة، واألقاليم واألسواق (الوطنية والدولية على السواء عادًة)، ستتفق قريبً  (أو

متهيدية مع الشركاء، ومن املتوقع أن تباشر  كما وعلى االستثمارات املطلوبة. وقد بدأت معظم البلدان إجراء مشاوراتٍ 
بذلك يف خالل الفصلني القادمني. كذلك، يتّم إعداد مذكرات مفاهيمية موجزة تلّخص االستنتاجات  قيةالبلدان املتب

عريضة أولية للرب�مج، ونظرية تغيري إلحراز  اخطوطً تضع الرئيسية للدراسة، واألهداف ذات األولوية اليت اختارهتا احلكومة، و 
، ومقاييس الرب�مج الرئيسية. وسوف يستند كل ما سبق إىل 10و 2و 1تقدم قابل للقياس يف أهداف التنمية املستدامة 

حتياجات جلهة االستثمارات العامة واخلاصة على السواء. وسوف ُتستخدم املذكرات املفاهيمية وتقييمات العمليات تقييم ل
 ركاء آخرين يف الرب�مج.للتوفيق بني الشركاء يف االستثمار وشاحتياجات االستثمار (أو "النشرات اإلعالمية") كقاعدٍة 
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إبراز  ىل الرغبة يفإا. ويستند االختيار بلدً  16ويوّفر هذا التقرير تفاصيل إضافية تلقي الضوء على التقدم احملرز يف  -5
وسوف يُعرض  ضيق احلّيز املتاح فحسب. تعود إىل نطاق اخلربات القطرية وتنّوعها، وهو حمدود من حيث العدد ألسباب

 اإلجنازات القطرية يف تقارير مستقبلية. املزيد من

 اإلجنازات على صعيد التقدم احملرز يف البلدان -ااثنيً 

 أنغوال -ألف

ا توّفر مبادرة العمل مم االستفادةيف كتاٍب موّجه إىل املدير العام، عّرب وزير االقتصاد والتخطيط عن نّية احلكومة  -6
واالستعاضة  الصادرات وتنويعللشراكات من أجل تعزيز وتسريع آاثر بر�مج دعم اإلنتاج  ا بيد من أدوات حتليلية ودعمٍ يدً 

وهو أحد الربامج الوطنية الرئيسية ضمن خطة التنمية الوطنية (خطة التنمية الوطنية للفرتة  ،)PRODESI( عن االسترياد
2018-2022.( 

 ،نوعه والزراعة، أجنزت أنغوال املسح الزراعي الوطين األول منوبفضل الدعم الفين الكبري املقّدم من منظمة األغذية  -7
 وتنويعدعم اإلنتاج بر�مج ا ملعاجلة البيا�ت واستخدامها كمدخالت أوىل من أجل تعزيز العمل يف إطار واجلهود جارية حاليً 

. وقد شهد بر�مج املدارس احلقلية للمزارعني الذي أُطلق ابلشراكة مع املنظمة يف أنغوال واالستعاضة عن االسترياد الصادرات
 خلطة ا حيو�ً األخرية، إىل درجة أنه ابت اآلن يشكل دعمً  ةا يف خالل السنوات اخلمس عشر ا مطردً تطورً  2006عام يف 

مشارك ليضم مليون مشارك، ابالستعانة  000 100ا نطاق الرب�مج الذي يضم حاليً التنمية الوطنية. والغرض هو توسيع 
 لتوجيه عملية وضع بر�مج وطين متعدد األبعاد. ا بيدمببادرة العمل يدً 

لز�دة الرتكيز الالزمة األنواع كما أن العمل على مجع البيا�ت لتحليل حدود الرحبية العشوائية يتقّدم، وسوف يوّلد  -8
بتحليالت إضافية لتحديد الفرص  ا. وسوف يكون هذا العمل مدعومً اإلنتاجحتسني من أجل على القطاعات والسلع 

يف سياق منطقة التجارة احلرة القارية  ،ورمبا الدولية ،املتاحة للتخّصص ولتطوير سلسلة قيمة متوسطة لألسواق الوطنية
اتفاق حساب األمانة األحادي املوّجه إىل  ا بيد منلرب�مج املستند إىل مبادرة العمل يدً على ااألفريقية. وُميّول عمل املنظمة 

 .يف أنغوال الزراعة واألول من نوعه

 بنغالديش -ابء

يف االجتاه الصحيح الكتساب صفة البلد  بنغالديش سري، ت19-رغم االنتكاسات األخرية بسبب جائحة كوفيد -9
كثرية.   اوقد وّلد هذا النجاح بدوره فرصً  .يف املائة خالل العقد املاضي 6.5نمو اقتصادي بنسبة ب ةً مدفوع املتوسط الدخل،

ويف ظّل التوسع احلضري السريع والنمو السريع يف الدخل، تتغّري األمناط الغذائية حيث من املتوقع أن يزداد الطلب 
 .2030عام  حبلول يف املائة 50الفاكهة، واخلضار، واللحوم، والبيض واألمساك أبكثر من  على

أن اإلنتاج احمللي يواجه حتد�ت جلهة االستجابة إىل الطلب املتزايد على سلع أعلى قيمة، األمر الذي أفضى  غري -10
ا مليار دوالر أمريكي. وهناك أيضً  10.7لتصل إىل  )2017–2007(ثالثة أضعاف يف الواردات الغذائية قدرها إىل ز�دة 

لفرص املتاحة يف أسواق ا مراعاةلتلف يف أوقات الذروة، ممّا يؤدي إىل التحدي الذي يطرحه اإلنتاج املفرط للسلع القابلة ل
. كما أن تنويع احملاصيل مرتبط بشكل متزايد ) وجتهيز األغذيةذات األولوية التصدير، وإضافة القيمة (بلد واحد، منتج واحد

طلوبة، واليت يتّم تصنيعها على الصعيد احمللي األعالف اإلضافية امل بنمو قطاع الثروة احليوانية واألمساك بسبب ا قو�ً ارتباطً 
 ا واملستوردة.الذرة وفول الصو� اخلام املزروعة حمليً  مزيج من ابالستناد إىل
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ها أب�ا "مكان لنشاط أو خطر كبري". وهي جماالت تتالقى فيها مواطن ّعرفساخنة، ت بؤرست  حّددت البالدوقد  -11
ا على ا وسوف يُعرض قريبً . ومن خالل تطوير النوع، الذي أُجنز تقريبً ةاملناخ والبيئتغري و املائية  مماثلة جلهة املوارد فعض

الساخنة يف االعتبار وتتخّطى الظروف البيئية عرب دمج الوقائع االجتماعية  البؤرا بيد هذه احلكومة، أتخذ مبادرة العمل يدً 
 واالقتصادية يف حتليلها.

الزراعي ذات األولوية  لتحوّ الا بيد وسيلة دعم رئيسية لرب�مج العمل يدً ، تصبح مبادرة نظر إىل املستقبلوابل -12
االستخدام األمثل للموقع والتخطيط اجلغرايف واملكاين، للحكومة. كما أن االستنتاجات الرئيسية للمبادرة، مثل األنواع، و 

ل الزراعي تحوّ الالغرض من بر�مج و  سوف ُتستخدم يف تصميم وحتديد موقع التدخالت الواجب تنفيذها يف إطار الرب�مج.
توجيه عملية حتديث القطاع الزراعي من خالل تدّخالت سوف تشمل حتسني سلسلة القيمة وتطويرها، والرتويج لإلنتاج  هو

اإليكولوجية الزراعة القادرة على الصمود/الزراعة  - الزراعي املوّجه إىل التصدير، واألمتتة، والتجهيز الزراعي، وتغّري املناخ
ومتويل املناخ، والتحّول الرقمي يف الزراعة، والقيادة ور�دة األعمال للنساء والشباب، والقطاع اخلاص والتحسينات يف سلسلة 

 القيمة وتنويع السلع.

ا من حتليل استثمارات الرب�مج الذي يتّم توفريه برعاية مبادرة ل الزراعي الدعم أيضً بر�مج التحوّ  ىوسوف يلق -13
شركاء ، جتري حماداثت إضافية مع و مليون دوالر أمريكي 500التزام بقدر  ا بيد. ويف حني قّدم البنك الدويل أصًال عمل يدً ال

مصرف التنمية اآلسيوي، والوكالة األمريكية لتنمية الدولية والبنك اإلسالمي مثل هولندا، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، و 
 اتمليار  3ا أدىن قدره من بني غريها. وقد حّددت احلكومة هدفً  شارية للبحوث الزراعية الدولية،واجلماعة االست للتنمية،

 دوالر أمريكي للرب�مج اإلمجايل.

ل الزراعي من جانب اجملموعة االستشارية احمللية املعنية ابلزراعة، واألمن الغذائي والتنمية تحوّ الوجيري تنسيق بر�مج  -14
ل الزراعي اليت تحوّ الوزير الزراعة واملنظمة، وضمن جمموعة العمل الفرعية املعنية برب�مج  رائستهايتشارك يف الريفية اليت 

 وتضم البنك الدويل كشريك �شط.  رائستهاتشارك املنظمة يف 

 بواتن -جيم

مظلة املبادرات  حني قامت املنظمة، حتت 2021ا بيد يف يونيو/حزيران بدأت مشاركة بواتن يف مبادرة العمل يدً  -15
ا بيد، للمكتب اإلقليمي الفرعي آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن مبادرة العمل يدً املتعددة التخصصات  اإلقليمية ذات األولوية

 2و 1 دفنياهلا لتحقيق دعمً  )2021يونيو/حزيران (بتنظيم حلقة عمل استهاللية ابلشراكة مع حكومة بواتن امللكية 
التنمية املستدامة. ويف هذا احلدث، طلبت احلكومة عمليًة سريعة ذات إدارة مشرتكة، وعّينت جهات اتصال  أهداف من

 ا.ا من أجل توحيد خطة العمل. وقد كان التقّدم احملرز منذ ذلك احلني سريعً رفيعة املستوى كإشارة على نّيتها للعمل سريعً 

ا بيد، يضّمان أعضاء من وزارات ووكاالت هام ملبادرة العمل يدً ا إنشاء جلنة توجيهية مشرتكة وفريق موّمت حاليً  -16
وحدات عديدة من املنظمة. وتقّدم اللجنة التوجيهية التقارير إىل جلنة السعادة الوطنية الشاملة  تدعمهاحكومية متنوعة 

طاعات خالل حلقة العمل التمهيدية كومة هيكل احلوكمة املشرتك بني الوزارات واملتعدد القاحلووزارة الزراعة والغاابت. وأّقرت 
ا اجتماعاٌت شهرية لفريق املهام واللجنة التوجيهية وتُعقد حاليً . 2021اليت ترأسها وزير الزراعة والغاابت يف أغسطس/آب 

) حول خارطة الطريق وخطة العمل وما إىل ذلكمع مشاوراٍت فنية عديدة جارية أو مقّررة (اجلرد، وحتديد األولو�ت، 
 بواتن. للمبادرة يف
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تطوير املؤسسة والتسويق هلا؛  )1(اللجنة التوجيهية املشرتكة األولوية ألربعة جماالت مواضيعية:  وقد أسندت -17
منصة نظم املعلومات اجلغرافية ورقمنة و  )4(األمن الغذائي والتغذية؛ و  )3(ا والزراعة املستدامة؛ الزراعة الذكية مناخيً و  )2(

ا دراسات أساسية لتحديد القيود الرئيسية واألولو�ت والفرص اهلامة يف سياق اجملاالت املواضيعية ُجترى قريبً الزراعة. وسوف 
متكاملة على حنٍو أفضل لتحويل النظم الزراعية والغذائية. وقد أُطلق تطوير النوع وجيري  أجل حتديد �ٍج وتدخالتٍ  من

 له من وزارة الزراعة. ةتصال التابعفريق املهام الوطين من خالل جهة اال تنسيقه مع

الصندوق العاملي للمناخ ا بيد يف بواتن مع املكّو�ت التكميلية للتقييمات املائية يف مشروع وتتواءم مبادرة العمل يدً  -18
 تعزيز ز علىذات األولوية اليت تركّ  "البلد الواحد، املنتج الواحد" مبواءمة مبادرة اواضحً  اكومة اهتمامً احل بدتيف بواتن. وقد أ
ا إىل حتسني القدرات يف جمال مجع البيا�ت ا بيد. وتسعى أيضً لسلع املعّدة للتصدير، مع مبادرة العمل يدً لالقيمة املضافة 

وتقييمها، وخباصة وضع خارطة للفقر واجلوع. وسوف ُتستخدم أنواع املبادرة وأدوات حتليلية أخرى لتحديد نقاط الدخول 
 املستند إىل املبادرة يف بواتن.للرب�مج الوطين 

 بوركينا فاسو -دال

ا بيد، وألقت الضوء على أمهية ضمان ا هامة يف جمال عرض وتطوير مبادرة العمل يدً لقد وّفرت بوركينا فاسو دروسً  -19
تقّدم وسائل متطورة  أ�اخاصة و امللكية الوطنية منذ البداية من خالل إقامة حوكمة مشرتكة واتصاالت واضحة يف املبادرة، 

األبعاد وأصحاب املصلحة،  دعم السياسات، والشركاء املتعدديا لدعم الربامج الوطنية من خالل البيا�ت والتحليل، و جدً 
طريقة لتعزيز وتوسيع ا تنّفذه املنظمة، بل هي وهذا يعين أن املبادرة ليست بر�جمً واملساعدة يف حشد األموال واالستثمارات. 

 ادرات والربامج الوطنية.نطاق املب

املنظمة على تشكيل فريق مهام مشرتك متعدد اجلهات الفاعلة. وهبدف ضمان ملكية وطنية مع اتفقت احلكومة و  -20
عليهم، والتماس  هااملعلومات مع مجيع أصحاب املصلحة لعرضالتجارب و اجتماعات لتبادل  عقدأكرب للمبادرة، جرى 

، قامت احلكومة بتعيني ميّسر لتنفيذ على حنٍو أفضالالغذائي والتغذية. وهبدف دعم  مشاركتهم وإقامة شراكاٍت حول األمن
 وطين وجهة اتصال، مبساعدة فنية من املنظمة.

ويف ظّل إعادة التحديد هذه، اُختذت العديد من اإلجراءات لتسريع عملية بلورة بر�مج وطين، مدعوم من املبادرة.  -21
 وهي تشمل:

 ا بيد يف بوركينا فاسو؛عملية بلورة بر�مج مدعوم من مبادرة العمل يدً لتحديد إطار لوضع مذكرة مفاهيمية  (أ)
 دوالر أمريكي؛ 000 500لتعاون التقين بقيمة لإبرام اتفاق  (ب)
 إطالق مبادرة العمل يًدا بيد رمسًيا؛ (ج)
 عقد اجتماعني مشرتكني لفريق املهام؛ (د)

أقاليم التدخل يف الرب�مج على أساس دراسة نوع األقاليم وسالسل القيمة الواجب حتديد واختيار  )ه(
، والفول السوداين، والسمسم، وقطاع األبقار، واملنتجات احلرجية غري اخلشبية وتربية هلا (األرزّ  الرتويج
 املائية)؛ األحياء

 ،السياساتية واملالية لدعم حتسني سلسلة القيمةتعيني استشاريني وطنيني اثنني إلجراء دراسات حول التدابري  )و(
 واستشاري دويل إلعداد خطة االستثمار.
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ا خلطة العمل لتوجيه العمل دعمً  2021ومتّ االتفاق على إطار نتائج جديد لرب�مج التعاون التقين يف يونيو/حزيران  -22
بني اإلجراءات احملّددة يف إطار النتائج اجلديد  املتفق عليها. وهبدف تعزيز امللكية، ّمتت صياغة التوصيات لضمان االتساق

وهو إطار وطين شامل لإلنتاج الزراعي واحلرجي والرعوي ولتحسني البيئة، ، واملرحلة الثالثة من الرب�مج الوطين للقطاع الريفي
ا بيد ابلتواؤم العمل يدً واملياه والصرف الصحي. وقد ساعد ذلك يف تسريع العمل املشرتك يف صياغة، وتنفيذ ورصد مبادرة 

 مع الرب�مج الوطين الثالث للقطاع الريفي.

التشديد على األقاليم واسرتاتيجية التمييز بينها اليت تدعمها املبادرة تكملًة طبيعية لتشديد الربامج كما يشكل  -23
الريفي. وهذا االختالف  على االختالفات على املستوى اإلقليمي يف إطار املرحلة الثالثة من الرب�مج الوطين للقطاع

على فيه االستثمار  من الضروريالذي رعوي الرجي و احلزراعي و القطاع يتبّني الن أباملستوى اإلقليمي يسمح لكل إقليم  على
 حنٍو أكرب لتوليد النمو وز�دة اإلنتاج وحتسني ظروف عيش املنتجني.

 إكوادور -هاء

، حيث كانت جهة االتصال األوىل 2020ا بيد يف يونيو/حزيران إكوادور إىل مبادرة العمل يدً ت انضمّ  -24
لدعم املقدم من املبادرة على وجه التحديد يف سياق خطة الزراعة الوطنية وضع إطار لالزراعة والثروة احليوانية. ويتم  وزارة يف

 الذي حصل يف احلكومة وإثر التغيري ، اليت وضعتها اإلدارة السابقة يف وزارة الزراعة والثروة احليوانية.2030-2020للفرتة 
 السلطات اجلديدة يف الوزارة.من جانب الستعراض لا حاليً ختضع اخلطة الزراعية الوطنية  ا،مؤخرً 

 . ويف هذا اخلصوص، ُعقدت أصًال ةوقد ّمت دمج أدوات ومنهجيات املبادرة لدعم ختطيط اإلدارة اجلديد -25
االجتماعات على املستوى السياسي والفين مع السلطات اجلديدة يف وزارة الزراعة والثروة احليوانية. وقد أُعطيت األولوية 

: كوتوابكسي، وتونغوراهوا، وشيمبورازو ومنايب، وّمت االتفاق على أن تضطلع الوطين ستوىألربع مقاطعات على امل احاليً 
 إعداد خطة االستثمار. وهيأال ، ةالوزارة ابخلطوة التالي

مناقشات حول مائدة مستديرة مع مؤسسات مالية  ُعقدتوهبدف تعزيز مشاركة املؤسسات املالية الدولية،  -26
، شريكة حمتملة لعرض األفكار املستمدة من املبادرة، كما ُعقدت اجتماعات ثنائية مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

وتلقى هذه اجلهود . ومصرف التنمية ألمريكا الالتينيةومصرف التنمية للبلدان األمريكية  الزراعية،والصندوق الدويل للتنمية 
 .ج التعاون التقينم، من بر�2021مايو/أ�ر  7الوطنية الدعم، منذ 

ويف ما يتعلق خبطة االستثمار يف أقاليم خمتارة، ُعقدت اجتماعات عمل بني منظمة األغذية والزراعة والسلطات  -27
للمصادقة على األقاليم التجريبية ذات األولوية وسالسل القيمة اليت ستوضع خطط استثمار  ةيف وزارة الزراعة والثروة احليواني

لكل منها. وإضافًة إىل ذلك، تعمل الوزارة على حتديد خطوط التدخل مبا ميّكن املنظمة من توفري الدعم املباشر يف إعداد 
د تعاون حمتمل بني املنظمة والوزارة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية. وإضافًة إىل ذلك، خطط االستثمار. وقد جرى حتدي

شعبة اقتصاد  املنظمة يف إكوادور إىل وزارة الزراعة والثروة احليوانية الدراسة عن منوذج التوازن العام الذي وضعته مكتب أاتح
وزارة االقتصاد واملالية. ويف هذا السياق، من و الوزارة  اجلارية بنيا لدعم احملاداثت فنيً  ، بوصفه مدخًال النظم الزراعية والغذائية

ا لتنفيذ السياسة الزراعية الوطنية وخطط ا رئيسيً ا بيد دعمً خالل خطة االستثمار، من املتوقع أن تشكل مبادرة العمل يدً 
هذه الربامج إىل احلّد من الفقر يف الريف وتشجيع اإلقليمي. وترمي االستثمار الواجب تنفيذها على الصعيدين الوطين و 

 العمالة الزراعية.
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ويواصل احلوار مع القطاع اخلاص تقّدمه، مع تقدمي عرض جترييب مشرتك عن حتليالت استثمارية جديدة لشركة  -28
اخلرباء  رئيسقد طُلب إىل و . إكوادور ، سوف يُنّظم حدث استثماري حبضور رئيس2021 مهتمة. ويف نوفمرب/تشرين الثاين

 االقتصاديني يف املنظمة املشاركة فيه.

 السلفادور -واو

 الذي جرى وضعهالوطين  RECLIMAيرتبط اخلط األول برب�مج تتبع املبادرة يف السلفادور خطني متوازيني.  -29
بتعزيز قدرة املزارعني  RECLIMAرب�مج لمبساعدة املنظمة يف إطار الصندوق األخضر للمناخ. ويتمثل اهلدف األول 

ا فرصًة لدعم األهداف االقتصادية واالجتماعية اإلضافية من خالل تطبيق الصمود يف وجه تغّري املناخ، إمنا يوّفر أيضً  على
بلدية خمتارة من خالل التحليل املتعدد املعايري  114مع  رب�مجالا بيد. ويعمل وسائل الدعم اليت تتيحها مبادرة العمل يدً 

، ُجترى عمليات تشخيص تشاركية لألقاليم للحصول على معلوماٍت خلطط االستثمار 2021سبتمرب/أيلول  ومنذارات للقر 
حتديد  ا بيد، مبا يساهم يفاحمللية. وسوف يدعم مركز االستثمار يف املنظمة هذه العملية، يف إطار مشاركته يف مبادرة العمل يدً 

 خطط االستثمار وتنفيذها.

ا ، تُبذل اجلهود لدعم وزارة الزراعة يف تنفيذ اخلطة الرئيسية لإلنقاذ الزراعي، اليت تتضمن �جً ذلكإضافًة إىل  -30
اتبع فريق قطري ّمت تشكيل ا بيد، وقد تستفيد من دعم املبادرة. وتكملًة هلذه اجلهود، ا ابلكامل مع مبادرة العمل يدً متالئمً 

 ه.إعداد قانون حلوكمة امليا للمساعدة يفللمنظمة 

 ت هذه العمليةعديدة، إمنا اسُتكمل التحليل حدود الرحبية العشوائية أشهرً وقد استغرق مجع البيا�ت الضرورية  -31
ممثل  واصلا على خرائط األنواع النامجة عنه. ومن املتوقع أن ياآلن بدعم من احلكومة. وقد صادق املكتب القطري مؤخرً 

اد خطط استثمار على مستوى األقاليم ضمن األراضي اليت يشملها بر�مج وإعد ،املنظمة حتديد األقاليم ذات األولوية
RECLIMA 2021 وخارجها. وسوف يُقّدم الدعم إىل احلكومة يف أكتوبر/تشرين األول. 

 إريرت� -يزا

وزارة الزراعة يف حكومة دولة إريرت� واملدير العام ملنظمة األغذية والزراعة يف الفصل األول ل بني سائإثر تبادل الر  -32
� بسرعة إىل إقامة ترتيبات حوكمة مشرتكة لتوجيه عملية وضع بر�مج وطين للتحّول الزراعي رت ، انتقلت إري2021من عام 

 والتنمية الريفية املستدامة.

 رئيسفريق املهام الرمسي التابع هلا وقّدمته إىل املنظمة. ّمث نُّظمت جلسة إحاطة، بقيادة  وقد عّينت احلكومة أوًال  -33
، وفريقه. Arefaine Berheا بيد على وزير الزراعة، معايل السيد اخلرباء االقتصاديني، حيث جرى عرض مبادرة العمل يدً 

مكتب املنظمة يف إريرت� حلقة عمل تشاورية أولية حول ، نّظمت وزارة الزراعة ابلشراكة مع 2021أغسطس/آب  19ويف 
املبادرة. وضّم اخلرباء املشاركون وجهات االتصال يف فريق املهام الوطين وزارة الزراعة ووزارة املوارد البحرية. وترأس السيد 

Semere Amlesomليت قّدمت مفهوم مبادرة ، مستشار وزير الزراعة، والقائد املعّني للمبادرة يف إريرت�، حلقة العمل ا
وأطلقت عملية وضع األولو�ت وإعداد خارطة طريق رفيعة املستوى لبلورة  ،بيد لفريق املهام الوطين األوسع ايدً العمل 
 إريرت�. بر�مج

وتشمل اجملاالت ذات األولوية األساسية تطوير سلسلة القيمة، وتعزيز تدخل الرزمة الزراعية املتكاملة الدنيا لألسر  -34
املعيشية، وتعزيز إدارة نظام املعلومات اجلغرافية واملخترب الوطين للصحة احليوانية والنباتية، من بني غريها. وقد يّتسع نطاق 
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املوارد املالية يف بر�مج  يتّم توفريوسوف عقب إجراء مزيد من التحليالت الفنية واملشاورات.  جماالت األولوية األساسية هذه
لبيا�ت اجلغرافية املكانية، جلهة دعم الدعم اوااملنظمة تقدمي املساعدة الفنية من التعاون التقين لدعم عملية املواءمة. ويُطلب 

 وتطوير سلسلة القيمة وبلورة خطة االستثمار.

 إثيوبيا -ءحا

ا بيد يف إثيوبيا إىل تعجيل التحّول الزراعي والتنمية الريفية، ابالستناد إىل العمل القائم تسعى مبادرة العمل يدً  -35
كومة وشركائها لدعم وضع وتنفيذ السياسة املتكاملة للحديقة الزراعية والصناعية. ويقضي الدعم املقدم من املبادرة احل مع

عن سلسلة القيمة، وبعدها إجراء حتليالت لالستثمارات ووضع خطط لتوجيه استثمارات الشركاء يف التنمية  بوضع دراساتٍ 
اإلنتاج، والتجميع، وإضافة القيمة، والتسويق، وبصورة خاصة من خالل مناطق   جماالتإىلمن القطاعني العام واخلاص 

 شراء السلع الزراعية احمليطة ابحلدائق.

ا بيد دعم تنفيذ خطط االستثمار اخلاصة ا مع طلب احلكومة، تواصل مبادرة العمل يدً ومتشيً ويف هذا السياق،  -36
 مبناطق شراء السلع الزراعية، من خالل:

 املواءمة بني الشركاء يف ما يتعلق حبّل االختناقات احملددة يف سلسلة القيمة؛ (أ)
 ؛املبادرات ذات الصلة مبناطق شراء السلع الزراعيةتعزيز البيئة املؤسسية لتحسني التنسيق وتسريع تنفيذ  (ب)
ا وجمموعات ضعيفة أخرى يف تطوير سلسلة القيمة وأنشطة توليد الدخل احلرص على ضّم أشد املزارعني فقرً  (ج)

 املتصلة هبا؛
 حشد الشراكات من أجل االستثمار. (د)

ا من أجل جتاوز االختناقات لالصطفاف والعمل معً ) منصةً ألصحاب املصلحة 1ا بيد (ولذا توّفر مبادرة العمل يدً  -37
) تعزيز القاعدة التحليلية لفهم الفقر والديناميكيات 2جلهة التنسيق وسالسل القيمة ضمن مناطق شراء السلع الزراعية؛ و(

من االستثمارات، اإلقليمية يف مناطق شراء السلع الزراعية على حنٍو أفضل، وحتديد حاالت االستثمار امللموسة للقيام مبزيد 
 عن ضمان الروابط مع سياسات وبرامج أخرى ذات الصلة. فضًال 

الوالية و سيداما،  أوروميا، ا لوزارة الزراعة، وخباصة للحكومات اإلقليمية يفا بيد الدعم حاليً وتقدم مبادرة العمل يدً  -38
دوالر أمريكي. ويتّم وضع  000 500، من خالل بر�مج للتعاون التقين بقيمة اإلقليمية لألمم والقوميات والشعوب اجلنوبية

يف القطاع العديد من املنتجات التحليلية لدعم اختاذ القرارات القائمة على األدّلة، مبا يف ذلك التحديد الكمي للفقر 
ي يف مناطق شراء السلع الزراعية الزراعي؛ وقاعدة أساسية كمية للفقر واألمن الغذائي والتغذية وتقييم إقليمي نوع

يستهدفها بر�مج التعاون التقين؛ ووضع خارطة البنية التحتية للتجهيز الزراعي؛ ووضع خارطة للتدخالت واالستثمارات  اليت
ليل اجلارية، ولشركاء التنفيذ؛ وحتديد النوع الزراعي للمناطق املتناهية الصغر لدعم توسيع نطاق التدخالت يف املستقبل؛ وحت

االت األعمال اخلاصة احملددة ضمن سالسل القيمة حلاالستثمار  عائد انبعااثت الكربون لالستثمارات املقرتحة؛ وحتليل
توّجه كل هذه املنتجات التحسني اإلضايف خلطط االستثمار اخلاصة إبقامة مناطق شراء الرئيسية، من بني غريها. وسوف 

 ملطلوبة بطريقة ترّوج للشمول واالستدامة.السلع الزراعية، وتضمن تعبئة املوارد ا

 وقّدرت خطط االستثمار اخلاصة إبقامة مناطق شراء السلع الزراعية أن تبلغ تكاليف االستثمارات العامة -39
مليون دوالر أمريكي على مدى مخس سنوات، حيث تتمثل البنود األساسية فيها ابلرّي على نطاق صغري ومتوسط؛  680
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 370والبنية التحتية الزراعية؛ واخلطوط االئتمانية للحصول على التمويل؛ والبنية التحتية ملا بعد احلصاد والتخزين. وّمت حشد 
يف املائة  75. كما أن حوايل 2021مليون دوالر أمريكي حبلول عام  342؛ و2019مليون دوالر أمريكي حبلول عام 

تصل ابالستثمارات الصناعية أو خبطط الرّي تمن خارج نطاق خطط االستثمار، و التمويل اإلضايف الذي ّمت حشده هي  من
ابستثمارات كبرية، وخباصة يف قطاع األعالف احليوانية، ومنتجات  أن يقوم القطاع اخلاص الواسعة النطاق. ومن الضروري

 .ا بيديدً  ابلدعم يف إطار مبادرة العمل هذه االستثمارات األلبان والّنب املتخصص، وسوف حتظى

 إىل املبادرة  اكما أن الشراكات أساسية لتحقيق خطط االستثمار. والشريك الذي انضم مؤخرً  -40
والشريك املهم اآلخر هي وكالة التحّول الزراعي ، وهي منصة لنشر املعرفة الزراعية يف صفوف املزارعني. Digital Green وه

وكانت الوكالة احلكومية العقدية الداعمة لتنفيذ بر�مج جمموعة اليت وضعت العديد من الدراسات بشأن حتّول القطاع، 
 التسويق الزراعي.

 غواتيماال -طاء

على التعاون  2021يف غواتيماال، أعادت احلكومة التأكيد من خالل التعبري الرمسي عن اهتمامها يف أبريل/نيسان  -41
األغذية والزراعة، ممّا أدى إىل تعيني جهيت اتصال حكوميتني القائم بني وزارة الزراعة والثروة احليوانية واألغذية ومنظمة 

 ا من الفرق الفنية املشرتكة التابعة للمبادرة. وتعمل هذه الفرق يف ثالثة جماالت رئيسية:أصبحتا جزءً 

 ؛Polochic-Adyacencia يف إقليمي حتديد التدخالت االسرتاتيجية (أ)
 ) على املستوى الوطين؛األولو�تحبسب  ترتيب األقاليمتصنيف األقاليم ( (ب)
 دعم وضع خارطة للجهات الفاعلة االسرتاتيجية. (ج)

 .2022-2021للفرتة  لماجلدول الزمين للعمذكرة فنية مشرتكة متفق عليها وحتّدد 

، معاجلة طلب طارئ قّدمته احلكومة أوًال  قلق:لل إىل جمالني مثريينا بيد العمل املدعوم من مبادرة العمل يدً  عزىويُ  -42
  Polochicمن خالل مكتب التنمية الريفية املتكاملة للمساعدة يف التعايف وبناء القدرة على الصمود يف إقليمي 

ا، كما طلبته وزارة الزراعة والثروة احليوانية واألغذية بصفتها ؛ واثنيً السابقة غداة املنخفضات اجلوية االستوائيةAdyacencia و
منسقة مكتب التنمية الريفية املتكاملة، توفري حتليل إضايف لألقاليم، حبيث يتقّدم تصميم التدخالت يف 

Polochic-Adyacencia جل املتوسط ابلتوازي مع وضع أنواع املناطق الصغرى اليت توّجه االستثمارات االسرتاتيجية يف األ
 لدعم هذا العمل. متعددة ختصصات ذاتوالطويل. وقد ّمت تشكيل جمموعتني مشرتكتني 

 وقد حتّققت التطورات الرئيسية التالية حىت اترخيه: -43

لتعيني أحد كبار االستشاريني الوطنيني املؤهلني لتعجيل اسُتخدم بر�مج التعاون التقين الداعم للمبادرة  (أ)
 العمل املشرتك املسرّع بني املنظمة واحلكومة؛العملية وحتفيز 

لقد ُأحرز تقّدم على صعيد مجع البيا�ت اإلحصائية واجلغرافية احملّدثة لتحليل احلدود العشوائية ونوع  (ب)
املناطق الصغرى، ممّا يسمح بتصنيف األقاليم على املستوى الوطين. وّمت االتفاق على إقليم أّول 

إزاء فرتة ما  املعتمدةلنهج السياسات  اوفقً  Adyacenciaومنطقة  Polochicاألولوية يف وادي  ذات
 املتفق عليها إثر االلتزام الرائسي؛و املنخفضات اجلوية االستوائية  بعد
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جامعة بوليتكنيك يف مدريد. وّمت توفري قاعدة البيا�ت من توضع خرائط اجلهات الفاعلة اإلقليمية بدعم  (ج)
 أمانة األمن الغذائي والتغذية؛ الوطنية للتعاون لدى

-2022ومتّ إعداد املذكرة املفاهيمية للخطة من أجل إيالء األولوية لالستثمار الريفي يف غواتيماال يف الفرتة  (د)
 ا بيد للمنظمة؛مبساعدة مبادرة العمل يدً  2032

ط والربامج اخلاصة ابالستثمارات ورد طلب رمسي من وزير الزراعة والثروة احليوانية واألغذية لدعم وضع اخلط (هـ)
 000 178بقيمة  من مركز االستثمار للمنظمة (موارد إضافية 2032-2023يف سياسة تشجيع الرّي للفرتة 

 دوالر أمريكي)؛
حتسني  مزارع يف 000 11، من أجل دعم ANACAFÉاتفاق مع املنظمة الرائدة ملنتجي الّنب  أُبرما، أخريً  (و)

 واجلودة والتسويق.اإلنتاجية واالبتكار 

 مايل -�ء

مبوجب قرار صادر عن وزير الزراعة، والثروة احليوانية  2020ا بيد يف ديسمرب/كانون األول انطلقت مبادرة العمل يدً  -44
. وقد أُطلقت حكوميةنت جهة اتصال ت اللجنة التوجيهية واللجنة الفنية وعيُّ ئنشومصايد األمساك لقيادة هذه العملية، وأُ 

طري لألمم املتحدة. املمثل القُ وأقّرها برعاية وزير الزراعة والثروة احليوانية ومصايد األمساك،  2021ا يف فرباير/شباط رمسيً املبادرة 
 .لتحّول الزراعي والصناعيل اخلاصة ناطقاملوبناًء على طلب احلكومة، سوف تدعم املبادرة تفعيل الرب�مج احلكومي بشأن 

ا بيد توفري العديد من املنتجات التحليلية لدعم عملية صنع القرارات مبادرة العمل يدً ويف األشهر التالية، دعمت  -45
)، وخالصة رصد وحتليل السياسات الغذائية والزراعيةالقائمة على األدّلة، مبا يف ذلك حتليل النفقات الزراعية العامة (مع 

األغذية والزراعة، وإعداد األنواع الزراعية ابستخدام منهجية  اتالسياسات واالسرتاتيجيات الوطنية ذات الصلة يف قطاع
  حتليل حدود الرحبية العشوائية.

وقد جرى عرض األنواع الزراعية ومناقشتها مع احلكومة وأصحاب املصلحة الرئيسيني من خالل مشاورات مشرتكة  -46
وعلى  )،2021 يونيو/حزيرانيف و وسيغو وسيكاس بني القطاعات على املستوى اإلقليمي (ثالث حلقات عمل يف كوليكورو

). وأشركت هذه املشاورات شركاء فنيني وماليني، واملكتب القطري للمنظمة 2021 املستوى الوطين (ابماكو، يوليو/متوز
ة، هات املاحنجا بيد يف مايل. كما ُأجنزت خارطة أولية للوفريق املهام املشرتك بني وحدات املنظمة املعين مببادرة العمل يدً 

ت خارطة ر واخلرائط اليت تبّني احلضور اجلغرايف جلهات ماحنة متنوعة يف البالد. وقد أظهع قاعدة بيا�ت شاملة ضمشلت و 
 ساخنة ابلنسبة إىل تدّخل املبادرة يف البالد.كبرية مع املناطق احملددة كبؤر   تداخالتٍ وجود اجلهات املاحنة 

ه ميكن للمبادرة أن تدعم الرب�مج احلكومي ناملصلحة، كانت اخلالصة أبإثر املناقشات مع احلكومة وأصحاب و  -47
لتحّول الزراعي والصناعي من خالل تعزيز ر�دة األعمال الزراعية وبرامج خاصة ترّكز على ز�دة تنافسية النساء املناطق 

زراعية وإيكولوجية لتعزيز االنتقال لتحّول الزراعي والصناعي؛ واعتماد ممارسات امناطق  والشباب، وعرب ضمان وصوهلم إىل
حتفيز على إىل الزراعة املستدامة وتقوية القدرة على الصمود يف وجه تغّري املناخ؛ وإشراك وتعزيز قدرات احلكومات احمللية 

 يف جهود ترسيخ االستقرار وبناء السالم.ا، واملسامهة ابلتايل ا واألكثر ضعفً مشول الفئات السكانية األشد فقرً 

ا بيد تنفيذ االسرتاتيجية القطرية للتعجيل االقتصادي والتنمية املستدامة مسودة بر�مج مبادرة العمل يدً  تدعمو  -48
) واخلطة الوطنية لالستثمار الزراعي. كما أن االسرتاتيجية وخطة االستثمار تدعمان إنشاء 2023-2019(املرحلة الثانية، 

تقطاب االستثمارات اخلاصة وتشجيع التحّول الزراعي من خالل تعزيز لتحّول الزراعي والصناعي كوسيلة السامناطق 
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ا أن حتّسن هذه املناطق دخل صغار املزارعني ومقّدمي اخلدمات التجهيز، والتنافسية والوصول إىل األسواق. ومن املتوقع أيضً 
وشبه احلضرية. كذلك، من املتوقع على نطاق صغري ومتوسط ّممن يدعمون األنشطة يف املزرعة وخارجها يف املناطق الريفية 

 أن يضمن حتسني الدخل وتنويع اإلنتاج وصوهلم إىل أمناط غذائية صحية.

ومن خالل تشجيع أنشطة ذات قيمة مضافة واألمتتة يف جماالت التجهيز، توّفر االسرتاتيجية وخطة االستثمار  -49
الل التصنيع اخلفيف وإدخال منتجات زراعية وغذائية ا للتأثري غري املباشر على قطاعات اقتصادية أخرى، من خفرصً ا أيضً 

ا خرباء دوليني ووطنيني للتحليل ظمة حاليً ناألسواق اجلديدة. وهبدف االرتقاء هبذه العملية، حتشد امل إىلجديدة ومتنوعة 
ات، وتقييم احلوكمة االقتصادي واملايل على مستوى األقاليم، وتقييم الفرص املتاحة لتحقيق العائدات األعلى على االستثمار 

يف األقاليم، ودراسة الفرص املتاحة لالنتقال الزراعي واإليكولوجي والقدرة على الصمود يف وجه تغّري املناخ. وسوف توّجه 
ا بيد، وتقّيم ما يتصل به استنتاجات التحليالت عملية وضع بر�مج مفّصل متعدد السنوات تدعمه مبادرة العمل يدً 

 مالية واستثمارية.  متطلبات وفرصٍ  من

ا بيد يف مايل اإلصرار على أن ُجتري املنظمة ولطاملا كانت إحدى السمات الرئيسية يف عملية مبادرة العمل يدً  -50
تدريب عرب اإلنرتنت ملسؤولني خمتارين  م، جرى تنظي2021يوليو/متوز  5حتليالت فنية مع احلكومة، وليس لصاحلها. ويف 

ا بلدان أخرى �طقة ابللغة الفرنسية ومشاركة يف املبادرة) حول املفاهيم األساسية لنظام احلكومة (مبا يف ذلك أيضً  يف
من حول العامل)،  ماتفتوحة املصدر تستخدمه احلكو امل(وهو تطبيق إلدارة البيا�ت CKAN املعلومات اجلغرافية و

 ذات الصلة. املعلوماتية اجلغرافيةاسوبية وتقنيات احلدوات األن م وغريهاة، ياألغذية الزراع قطاع تطبيقها يف ونطاق

عقد اجتماع للجنة التوجيهية املتعددة أصحاب املصلحة واملشرتكة بني القطاعات ملبادرة العمل  وكان من املقّرر -51
. واللجنة التوجيهية مدعوة إىل املصادقة على اختيار املناطق املستهدفة 2021بيد يف �اية سبتمرب/أيلول  ايدً 

 وكايس) واستعراض مسودة املذكرة املفاهيمية وخطة العمل للرب�مج املدعوم من املبادرة وإقرارمها. (كوليكورو

عام  مطلعا يف ديسمرب/كانون األول إىل املستديرة التنفيذية املقّررة أساسً  وائدومن املرجح أن يُؤّجل انعقاد امل -52
 البالد.  يف سارع التطوراتوتاألمنية واإلنسانية الصعبة  لألوضاع انظرً  2022

 نيبال -كاف

ا مع وزارة على خطة االستثمار يف الزراعة الذكية مناخيً  2021يعمل مكتب املنظمة يف نيبال منذ يونيو/حزيران  -53
وتوّفر ا بيد. الزراعة وتنمية الثروة احليوانية والبنك الدويل ابعتبارها مظّلة هامة للعمل املشرتك املدعوم من مبادرة العمل يدً 

ا يف القيام ابستثمارات يف الزراعة الشاملة، واملنتجة، واملستدامة والقادرة على الصمود يف وجه تغّري ا للمضي قدمً اخلطة إطارً 
ا إبعداد مشروع للزراعة ا، وربطها أيضً املناخ. وقد قام فريق فين يف املنظمة بوضع خطة االستثمار يف الزراعة الذكية مناخيً 

 ا ممّول من الصندوق األخضر للمناخ.الذكية مناخيً 

، وأطلقتها الوزارة 2021ا يف مارس/آذار وصادقت احلكومة على خطة االستثمار يف الزراعة الذكية مناخيً  -54
وترّكز اخلطة على أربع مقاطعات وأحواض األ�ار املتصلة هبا يوليو/متوز. وُقّدم عرض أويل إىل جمموعة املاحنني.  يف

 من أجل إبراز قابلية تطبيق خيارات االستثمارات يف أحناء البالد اليت تواجهها يف البالد والتحد�تالتنوّع الستخالص 
يف األهداف الرئيسية لسياسة البالد  تها. وقد جرى تنقية كل رزمة استثمارات مقرتحة ووضعها ابالستناد إىل مسامهكاف

ة، مع تكاليف ومنافع أتشريية مقّدمة لكل قطاع فرعي، ومنطقة زراعية يف جمال الزراعة، وتغّري املناخ وأهداف التنمية املستدام
إيكولوجية ومقاطعة. ويتمثل أحد العناصر الرئيسية يف الدراسة بكيفية نشر اخلطة، حيث تراعيها احلكومات احمللية 
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ا لشحذ ا هامً ا وحتفيزً ا منطقيً ربيرً ا تشكل تاحمللية. ولذا، فإن خطة االستثمار يف الزراعة الذكية مناخيً  اواستثماراهتخططها  يف
االسرتاتيجيات واالستثمارات الرئيسية يف األقاليم على حنو أكرب ضمن املبادرة، مبا يف ذلك دعم توسيع نطاق 

وأولو�ت مشروع البنك الدويل املقبل، ومساعدة شركاء آخرين يف اسرتاتيجية التمويل الصندوق األخضر للمناخ،  مشروع
 اخلاصة هبم.

وألغراض الدعم، جتري أنشطة أخرى لرسم اخلرائط، مبا يف ذلك رسم خرائط أكثر دقة لتحليل حدود الرحبية  -55
ادرة ابلتحضري بالعشوائية، وللفقر واألمن الغذائي. ويقوم مكتب املنظمة يف نيبال وفريق املهام العاملي التابع له واملعين ابمل

ا خطة االستثمار يف الزراعة الذكية مناخيً  بشأنوعلى مستوى املقاطعات ألصحاب املصلحة  العقد اجتماعات أوسع نطاقً 
، مع تنظيم املزيد من مناقشات املوائد املستديرة واملواءمة. 2021 أكتوبر/تشرين األول - ونشرها، املتوقع يف سبتمرب/أيلول

 مام الشركاء هبا.ويتم اإلعداد لنشر دراسة حول اخلطة إىل جانب مقاالت جديدة إلبرازها وتوليد اهت

 نيجري� -الم

ا كبرية من الفقراء، ومناطق يسودها مستوى عاٍل من انعدام متباينة، وأعدادً نيجري� بلد كبري يضّم فئات سكانية  -56
إمنا يتيح  - ا من التحد�ت املعقدةكبريً   اا والتزام دستوري ابلالمركزية. وهو يطرح عددً األمن، ذات تضاريس متنوعة جدً 

ا بيد لتسريع التقدم من أجل خمتلفة عديدة، كيف ميكن استخدام �ج مبادرة العمل يدً  ا هامة تبّني، يف سياقاتٍ ا فرصً أيضً 
 .10و 2و 1حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

، عّربت احلكومة الفدرالية يف نيجري� عن اهتمامها ابملشاركة يف املبادرة. 2020أكتوبر/تشرين األول  7ويف  -57
تضطلع به فرق مشرتكة يف كل مرحلة من مراحل العمل.  االتفاق منذ البداية على أن تُنّظم املبادرة حبيث تكون عمًال  ومتّ 

 ا مشرتكة للتعّلم من خالل املمارسة.وقد أّكد ذلك على ملكية احلكومة والتزامها، وضمن أن تُعترب مجيع األنشطة الفنية فرصً 

وقائع اهليكل الالمركزي اليت ّمت التطّرق إليها خالل املائدة مع كما أن مواءمة عمليات صنع القرار يف إطار املبادرة  -58
، حيث ُعرضت املبادرة على أصحاب 2021املستديرة الرفيعة املستوى بني احلكومة ومنظمة األغذية والزراعة يف يونيو/حزيران 

عن الفريق  ة على املستوى الفدرايل وحمافظي الدولة ورؤساء الوكاالت الوطنية، فضًال املصلحة، مبا يف ذلك وزراء احلكوم
تحويل النظم ب املعنينيالقطري لألمم املتحدة، واملؤسسات املالية الدولية املقيمة وغريهم من الشركاء الرئيسيني يف التنمية 

م الدعم املقّدم من املبادرة على أساس األقاليم، مبا يتفق مع الزراعية والغذائية. واتفق املسؤولون احلكوميون على ضرورة تنظي
 االتفاق املشرتك بني املسؤولني الفدراليني واحلكوميني.

تأّلف من مسؤولني حكوميني من املستوى املتوسط إىل املتوسط يفريق مهام مشرتك بني الوزارات  تشكيلوّمت  -59
واملسامهة يف املناقشات حول األولو�ت واخلطط احلكومية الرئيسية. هبدف توجيه العملية على مستو�ت الوكالة،  الرفيع

توجيهية وطنية، تضّم مسؤولني حكوميني وفدراليني،  ا بيد يف نيجري� جلنةً ويضم اهليكل املؤسسي املقرتح ملبادرة العمل يدً 
منتدى احملافظني، واحلكومة الفدرالية، ها من ءوفريق مهام فين مشرتك بني الوزارات. وتستمد اللجنة التوجيهية الوطنية أعضا

والوكاالت ذات الصلة، وممثلية األمم املتحدة، وتوّفر قيادة سياسية رفيعة املستوى، والتوجيه االسرتاتيجي، واحلوكمة املتكاملة، 
ة، فإن فريق املهام واملواءمة اإلمجالية مع األولو�ت الوطنية، واحلكومية واحمللية. وبدعٍم من فريق أساسي من خرباء املنظم

قود ختطيط األنشطة، يعن صياغة هندسة بر�مج وطين مّتسق يستند إىل املبادرة، و  الفين املشرتك بني الوزارات مسؤولٌ 
 د االقتضاء، حتديد التدابري التصحيحية لتجاوز القيود التشغيلية.نوإعداد خطة العمل، وتنفيذ الرب�مج، ورصد التقّدم احملرز وع
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تمهيدية، والتحليل األّويل والتعقيبات الواردة من مشاورتني رفيعيت املستوى، اتفقت احلكومة مع الاقشات ناملوإثر  -60
 :مزدوج املسارأصحاب املصلحة على رسم مالمح الرب�مج املستند إىل املبادرة والذي ينطوي على �ٍج 

طارئة وصدمات  األقاليم اليت تواجه هتديداتٍ سوف يدعم املسار األول خطط االستثمار التابعة للرب�مج يف  (أ)
يتم  البالد. وسوف منيف اجلهة الشمالية الشرقية، والشمالية والغربية والشمالية الوسطى  الواقعةيف الوال�ت 

تبسيط التعاون يف هذا املسار مع شعبة حاالت الطوارئ، والقدرة على الصمود واحلماية االجتماعية. 
ا حمّدد السياق، ومتعدد األخطار والقطاعات وأصحاب املصلحة جلهة وضع �جً وسوف تعتمد املبادرة 

خطط استثمار للرب�مج مع االستفادة يف الوقت ذاته بشكل كامل من اسرتاتيجية القدرة على الصمود 
 .2023-2021للفرتة  نيجري�ملكتب املنظمة يف 

تطوير سلسلة قيمة السلع وضع تدخالت واستثمارات وسياسات سوف تدعم بويقضي املسار الثاين  (ب)
عالية وحيث معدالت الفقر المكا�ت اإلالزراعية، مبا يف ذلك وحدات التجهيز الزراعي، يف األقاليم ذات 

ا. وسوف يوّجه التحليل الفين عمليات تقييم قطاعات منتجات األلبان، والبستنة، ومصايد مرتفعة أيضً 
 رسي األسس لتعزيز فرص التنمية يف النظم الزراعية والغذائية.ويُ ك ورمبا قطاعات فرعية أخرى، األمسا

إمكا�ت احلّد من الفاقد واملهدر يف األغذية  اليت تنطوي علىكما أن اجلهود لتحديد سالسل قيمة السلع  -61
ا استكشاف اجلهود فيها. وينبغي أيضً  ا من بني اجملاالت ذات األولوية اليت ميكن استكشافها واقرتاح احللولأيضً  هي

ا، سوف للتخفيف من القيود اليت تعيق التجارة داخل األقاليم يف املدخالت والسلع الزراعية الرئيسية (مثل األمسدة). وأخريً 
� ا بيد يف نيجري ي لتحد�ت االستدامة البيئية من خالل وضع وتنفيذ الرب�مج القائم على مبادرة العمل يدً دّ تصيتم ال

 .يف أفريقيا الروابط مع مبادرة اجلدار األخضر العظيمالعمل يف الوقت عينه على استكشاف  مع

هذه، ّمت اقرتاح أنواع األقاليم وُوضعت خارطة اجلهات املاحنة بصيغتها النهائية  اإلشاريةوبتوجيه من نقاط الدخول  -62
اط الدخول وصياغة هندسة الرب�مج للمبادرة يف نيجري�، كان لدعم املواءمة واملوائد املستديرة التنفيذية. وهبدف تنقيح نق

قوم بتيسريه مقّدم خدمات مهين وذات خربة. وسوف ُتستخدم نتيجة هذا املعتكف يتنظيم معتكف فريق املهام قد اقرتح 
ائية خلطة الرب�مج يف صياغة خطة الرب�مج. ومن املتوقع أن تكون املسودة النه 2021املقرر عقده يف أكتوبر/تشرين األول 

. وجيري حشد دعم إضايف بشكل استشاريني لتحليل االستثمارات، سوف يوّفر حملًة 2021نوفمرب/تشرين الثاين يف جاهزة 
 القطاعني العام واخلاص. يف االستثمار من تملنياحملعامة جتميعية عن االستثمارات للشركاء 

 جزر سليمان -ميم

ا بيد، أعّدت منظمة األغذية والزراعة اخلطة للتنمية الزراعية، وبرعاية مبادرة العمل يدً بتمويل من الصندوق الدويل  -63
العشرية األوىل من نوعها لالستثمار والنمو يف القطاع الزراعي حلفز التنمية االقتصادية، وتعزيز األمن الغذائي والتغذوي، 

بني الفئات السكانية، وعلى تقييم ر واألمن الغذائي والتغذية ىل حتليل متقّدم حلالة الفقإواحلّد من الفقر. وتستند اخلطة 
ا يف قطاع الزراعة من أجل حتسني سبل العيش اهلشاشة يف وجه أتثريات تغّري املناخ، وحتّدد اجملاالت واخليارات اليت تتيح فرصً 

 الريفية، واألداء االجتماعي االقتصادي والقدرة على الصمود.

 �ت رئيسية يف الرب�مج:وحتّدد اخلطة أربعة مكوّ  -64

 احلوكمة، واإلدارة واالبتكار؛ (أ)
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 األمن الغذائي والتغذوي الوطين؛ (ب)
 الرب�مج الوطين لتنمية الثروة احليوانية؛ (ج)
 تنمية احملاصيل الوطنية. (د)

وتدعم خطة االستثمار والنمو يف القطاع الزراعي االستعداد للكوارث والتعايف منها واالنتقال إىل نظم غذائية  -65
 الصغرية حيوا�ت املاشيةوتربية ل الغذائية التقليدية يللنساء والشباب، وترّوج للمحاصمستدامة، وتعاجل االحتياجات احملّددة 

التنمية الوطنية وخطة التنمية املتوسطة األجل التابعة  اسرتاتيجيةملعاجلة سوء التغذية. وقد ّمتت صياغة هذه اخلطة يف سياق 
لربامج واملشاريع الزراعية اخلاصة املمّولة اخلطط االستثمار يف املقاطعات و  هلا. وسوف توّفر يف مرحلتها األخرية سياقا شامًال 

 اء يف التنمية.احلكومة والشرك عرب

 ومن املتوقع أن حيقق تنفيذ خطة االستثمار والنمو يف القطاع الزراعي النتائج التالية: -66

 ز�دة مسامهة القطاع الزراعي يف إمجايل الناتج احمللي؛ -1
 ز�دة االكتفاء الذايت من خالل سالسل توريد األغذية احمللية؛ -2
 دون خط الفقر؛تراجع يف أعداد األشخاص الذين يعيشون  -3
 تراجع مستو�ت التقّزم لدى األطفال دون اخلامسة من العمر؛ -4
 اإلنتاجية الزراعية وإضافة القيمة؛ ةز�د -5
 ز�دة رحبية اجملتمع الزراعي. -6

 السودان -نون

. وإثر التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء، 2021ا الدعم يف إطار املبادرة يف صيف عام طلب السودان رمسيً  -67
عقدي لدعم الربامج  كيا�ً يقضي هدٌف رئيسي يف الرب�مج املدعوم إبنشاء وكالة التحّول الزراعي يف السودان، بوصفها  

سم تطوير نظم زراعية وغذائية شاملة ومستدامة والتحّول الريفي. وسوف يكون االالوطنية من أجل تعجيل التقّدم ابجتاه 
 ."ل الزراعة والثروة احليوانيةيوكالة حتو "الرمسي للوكالة 

وقد جرى تشكيل فريق مهام فين مبشاركة جهات اتصال فنية من احلكومة. ويقوم فريق الدعم للمنظمة، بقيادة  -68
وزارات خمتلفة، وحّدد جمموعًة أوىل من نقاط الدخول املواضيعية. وتشمل هذه  عمدير االبتكار يف املنظمة، ابلتشاور م

النقاط: تنمية قطاع الثروة احليوانية اليت قد تشمل املساخل ومرافق التجهيز لألغنام، واللحوم ومنتجات األلبان، إمنا تدعم 
ولو�ت تشمل تطوير سلسلة القيمة اصيل، فإن األا اخلدمات املقّدمة مثل اإلرشاد وبرامج التلقيح. وأّما يف قطاع احملأيضً 

عن املمارسات املبتكرة لتوليد  (الذرة الرفيعة والفول السوداين)، وتوزيع البذور، وإدارة املياه والرّي، واخلدمات املالية فضًال 
 ، البنية التحتية للطاقة الشمسية).الطاقة (مثًال 

، وقد ُأجريت جمموعة أوىل من حتليالت القرارات املتعددة املعايري لمبادرةلوالدعم جاٍر من املنصة اجلغرافية املكانية  -69
لتحديد املواقع املمكنة للتدخالت. وتقدم املنظمة الدعم للرب�مج مع مجع وحتليل املزيد من البيا�ت لتحسني دقة التدخالت. 

ة للتدخالت اخلاضعة للنقاش. وتعمل مبادرة العمل ا حتليل العائدات االقتصادية، واملالية واالجتماعيا أيضً وسوف ُجيرى قريبً 
ومشال أفريقيا واملقر الرئيسي  دىنا بيد يف السودان بدعم من مكتب املنظمة يف السودان، واملكتب اإلقليمي للشرق األيدً 

 للمنظمة من دون متويل بر�مج التعاون التقين.
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ا وكما ية بواسطة التحليالت، والتدريب والتوظيف، إمنا أيضً وكالة الزراعة والثروة احليوانوسوف تدعم املبادرة إنشاء  -70
تنفيذه ابالستناد إىل األولو�ت القطرية. ويشكل التحليل ّمتت اإلشارة إليه أعاله، عرب دعم عملية إعداد الرب�مج الوطين و 

تفعيل الوكالة. كذلك، ا للمجموعة األوىل من األنشطة يف سياق اإلقليمي/بيا�ت نظام املعلومات اجلغرافية أساسً 
 ا بيد. وقد وضع فريق الوكالة أصًال ا عن تقاسم املعرفة والتعّلم يف سياق مبادرة العمل يدً مهمً  تكييف جتربة إثيوبيا مثًال  يوّفر
 فريق املعين ابملبادرة يف السودان.لا للنتائج وخارطة طريق لإطارً 

 طاجيكستان -سني

ا بيد مع تفويض احلكومة للحصول على دعم من مبادرة العمل يدً يف طاجيكستان، صادف الطلب األول  -71
ورويب بعنوان "تعزيز املؤسسات والقدرات لدى وزارة الزراعة وخدمة الدولة أللمنظمة تنفيذ املشروع املمّول من االحتاد ال

احلكومة يف دعم  )، الذي يرمي إىل مساعدةGCP/TAJ/013/ECاخلاصة ابلتفتيش البيطري يف جمال صياغة السياسات" (
وتنمية القدرات لدى وزارة الزراعة وخدمة  ،من خالل معاجلة إعادة اهليكلة 2020-2012بر�مج اإلصالح الزراعي للفرتة 

الدولة اخلاصة ابلتفتيش البيطري. وعلى وجه اخلصوص، طلبت احلكومة من املنظمة إعداد خطة استثمار وطنية للقطاع 
طلوبة خارطة املسائل ذات األولوية واالستثمارات الضرورية يف القطاع، وتضمن ابلتايل الزراعي. وقد رمست اخلطة امل

 االستخدام الفعال للموارد احملدودة وتستقطب التمويل واالستثمارات.

ابستخدام �ج  2020وزارة الزراعة، ُوضعت اخلطة بني يونيو/حزيران وديسمرب/كانون األول طلب وبناًء على  -72
ا بيد واالستفادة من مواردها، وبصورة خاصة استخدام املعلومات والبيا�ت املتطورة يف نظام املعلومات العمل يدً  ةمبادر 

ا أكرب، وجهود  واجتماعيً ا اقتصاد�ً دً اجلغرافية من أجل حتسني عملية حتديد األقاليم اليت قد توّلد فيها االستثمارات مردو 
القطاعني العام واخلاص واجلهات املاحنة الكبرية للقيام ابستثمارات املواءمة للجمع بني املستثمرين احملتملني من 

 مكّملة. ومسامهات

واضطلع مركز االستثمار يف املنظمة بدوٍر رائد يف حشد جمموعة من اخلرباء من مجيع وحدات املنظمة وخارجها.  -73
جلمهورية طاجيكستان هي خطة  2030-2021وخطة االستثمار الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي والزراعة املستدامة للفرتة 

تدعم التنمية املستدامة للقطاع الزراعي يف األجل الطويل و متتد على عشر سنوات من التدخالت يف جمال االستثمارات 
 مفصًال  عن سبع مذكرات مشاريع حمددة توّفر حتليًال  البالد، يساندها عدٌد من الواثئق السياساتية واالسرتاتيجية، فضًال  يف

 لالستثمارات احملتملة من أجل معاجلة املسائل القطاعية والقطاعية الفرعية اليت يرد وصفها يف اخلطة.

ويف حني توفر خطة االستثمار الوطنية الرؤية اإلمجالية للتنمية القصرية والطويلة األجل للبالد، فإن تطبيق الطرق  -74
 إقليمي إزاء تنفيذ اخلطة و�ج املواءمة لتحديد وتعيني شركاء خمتلفني بيد يفتح الباب أمام �جٍ  ااملعتمدة يف مبادرة العمل يدً 

 وموّجه على املستوى الوطين. مملوكيف التنمية يف إطار بر�مج أنشطة 

تطبيق التقنيات اجلغرافية واملكانية لتحليل األداء احلايل بتمثل االبتكار الرئيسي يف دعم بر�مج طاجيكستان يو  -75
البالد واملسائل الرئيسية القائمة، ولتحسني حتليل القرارات املتعددة املعايري واحملددة املوقع. وأمام ندرة لقطاع الزراعة يف 

ا وفرتة زمنية قصرية إلجناز املشروع، عمد الفريق إىل االرجتال ابالستناد إىل املوارد الفنية البيا�ت الزراعية احملددة جغرافيً 
ومشاورات وثيقة مع أصحاب املصلحة  Google Earthوخمترب البيا�ت للمنظمة، والشريك املنصة اجلغرافية واملكانية،  يف

الروسية للغتني إلنشاء البوابة التحليلية اجلغرافية واملكانية اخلاصة بطاجيكستان، "أطلس خطة االستثمار الوطنية" (متاحة اب
 واإلنكليزية).
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االستثمار الوطنية يف طاجيكستان، ويرّكز بصورة خاصة  إثر إجناز خطةويتواصل الدعم املقّدم من املبادرة  -76
حشد الدعم لقطاع منتجات األلبان، الذي ّمت حتديده كأحد القطاعات اليت تنطوي على اإلمكانية األكرب لتحسني  على

ا جديدة هامة لتطوير سلسلة القيمة. وقد سامهت املواءمة ا مع توليد يف الوقت ذاته فرصً الدخل والتغذية لدى األكثر فقرً 
 حمّددينمتويل مشروعني  جلهةاليت قامت هبا املنظمة يف القرارات اليت اختذها البنك الدويل والصندوق الدويل للتنمية الزراعية 

 يف خطة االستثمار الوطنية. 

 اليمن -عني

، حشد 2021يف مايو/أ�ر  دة اإلمنائي وبر�مج األغذية العاملي، وبر�مج األمم املتحكة مع البنك الدويلوابلشرا  -77
مليون دوالر أمريكي ملشروع شامل، مبا يف ذلك متويل الرب�مج العاملي للزراعة واألمن  127مكتب املنظمة يف اليمن مبلغ 

ا بيد. وعلى وجه اخلصوص، العمل يدً الغذائي الذي يدعم األهداف املتصلة ابحلّد من الفقر وحتسني األمن الغذائي يف مبادرة 
يرمي املشروع إىل توفري منتجات غذائية مغذية ودعم ترميم سبل العيش (سالسل القيمة املراعية للتغذية: احملاصيل والثروة 

 احليوانية ومصايد األمساك).

ساسية يف دعم )، وقد أثبت أمهيته األTCP/YEM/3802( احيرز تقدمً كما أن بر�مج التعاون التقين املخصص  -78
 الزراعة الوطنية ةاسرتاتيجيعملية. وتشمل املخرجات الرئيسية توليد األدّلة، وإشراك أصحاب املصلحة، والتخطيط (ال

 ) وتنمية القدرات لدى الكيا�ت احلكومية.2025 لعام واخلطة الوطنية لالستثمار يف الزراعة 2030 لعام

هو جاٍر، حيث أُجنزت املسودات و  2021بدأ إعداد التشخيصات املوّجهة إىل االستثمارات يف يناير/كانون الثاين و  -79
ا. ا ودوليً ا وطنيً خبريً  20األوىل الستعراضها يف سبتمرب/أيلول. وقد ّمت تشكيل فريق متعدد التخصصات يضّم أكثر من 

 صادقة الفنية يف البالد.التشخيصات مرحلًة متقدمة وأصبحت جاهزة للم وبلغت

وكان من الصعب مجع البيا�ت وحتليلها يف سياق نزاعات حادة، وجائحة عاملية وصدمة اجتماعية واقتصادية  -80
بيد، حصل مكتب املنظمة يف اليمن على دعٍم قوي من الفريق املعين ابملنصة اجلغرافية  اوبيئية. ويف إطار مبادرة العمل يدً 

) ملعاجلة هذه 2021يونيو/حزيران  - ة اقتصاد�ت التنمية الزراعية وخمترب بيا�ت املنظمة (مارس/آذاراملكانية للمنظمة، وشعب
ه، واإلمكانيات يف سالسل قيمة األغذية االثغرات. كما جرى عمل مشرتك فعال (بني الُشَعب) لرسم خارطة الفقر، والرف

ب، و جديد من "خرائط املعا�ة" من أجل فهم اآلاثر الكاملة للحر ا متثل جبيل ا هامً الزراعية. وأدخل الفريق الفين ابتكارً 
 البيئية واملناخية. صدماتواالضطراابت االقتصادية وال

 إرشادية مؤلفةا بيد، مبا يف ذلك هيكلية وقد ُوضعت هندسة نتائج للرب�مج الناشئ املستند إىل مبادرة العمل يدً  -81
األغذية والزراعة ومؤسسة التمويل الدولية، مع حتليل معّمق لسالسل  مخسة مكّو�ت. وبدأ عمل مشرتك بني منظمة من

 تستكشفمن املخرج مطبوعة مشرتكة بني املنظمة ومؤسسة التمويل الدولية، ضقيمة الّنب ومصايد األمساك. وسوف يت
يف سلسليت القيمة  . وسوف توّجه النتيجة الدعم املايل املختلطاملفقودة وإمكانيات االستثمار املتوسطالقطاع اخلاص 

املذكورتني. ويتواصل العمل جلمع مزيد من البيا�ت التفصيلية واستنباط الدروس ذات الصلة من املشاريع/االستثمارات 
 اإلمنائية/يف حاالت الطوارئ اليت تُنفذ يف البالد.
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 التجارب القطرية األوىلالدرسان املستمّدان من  -ااثلثً 

إىل أن املبادرة تسعى إىل توجيه االستثمارات يف النظم الزراعية والغذائية والتحّول الريفي إىل مستو�ت  انظرً  -82
من الكفاءة الفنية، واالتساق، والنطاق والطموح، فمن الطبيعي أن يكون البلدان األعضاء يف املنظمة وشركائها  أعلى

واملستثمرين،  الكبرية الصغرية احلجم املالية الدولية، واملؤسسات اخلاصةالتنمية، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة، واملؤسسات  يف
وكيا�ت األمم املتحدة الشقيقة، والشركاء يف جمال البحوث والشركاء الفنيني، واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع 

بقى املبادرة مبثابة عمل تتفعله. ويف حني ا ملبه و  لقيامإىل اا بيد ترمي مبادرة العمل يدً فهم واضح ملا  حباجة إىل تكويناملدين 
 :بدأين اثننيمجاٍر، فقد أصبح درسان أساسيان واضحني وميكن التعبري عنهما من خالل 

ا، إمنا هي طريقة متمايزة جديدة يف دعم برامج متلكها وتوجهها ا بيد ليست بر�جمً مبادرة العمل يدً  -ألف
 والريفياحلكومات لتحقيق التحّول الزراعي 

من وسائل الدعم املصّممة لضمان  منا هي توّفر سلسلةً إا ُيصّدر إىل البلدان، بر�جمً  تا بيد ليسمبادرة العمل يدً  -83
أن تكون الربامج الوطنية والدولية، والسياسات وصنع القرارات يف جمال االستثمارات قائمة على العلوم األقوى املتاحة 

ا معً  نت لدى شركاء التنمية التقليديني وغري التقليديني الذين يعملو ّقق ابلكامل اإلمكا�بالد؛ وأن حتأدّلة خاصة ابل وعلى
، مع االلتزام ابلقواعد واملعايري الدولية وتعجيل حتقيقها حلشد وسائل تنفيذ األولو�ت الوطنية ألهداف التنمية املستدامة

توّفر  واخلاصة بوصفها دوافع حمرّكة أساسية للتغيري التحّويل؛ وأنالقائمة؛ وأن تشّجع وتيّسر توسيع نطاق االستثمارات العامة 
 ا يف جمال الرصد والتقييم، من أجل مواصلة العمل التعاوين مع مرور الوقت.بيئة مواتية، مبا يف ذلك نظم متطورة جدً 

ففي الواقع، معظمها  .ا ما تكون الربامج املستندة إىل املبادرة برامج جديدةوكما يتضح من دراسات احلالة، �درً  -84
دور املنظمة واجلهات الداعمة الرئيسية إىل ما قبل إطالق املبادرة. إمنا كما تشري إليه دراسات  يرقىقدمي، ويف حاالت عديدة 

لبيا�ت امن  . كما أ�ا توّفر الوصول إىل وفرةٍ ا وممّوًال كبرية حىت حني يكون الرب�مج قائمً   احلالة، تضيف املبادرة قيمةً 
بيا�ت ميكن حتديثها بتواتر أكرب ممّا  - جتميعها بسهولة وكفاءةميكن اليت ا و ددة جغرافيً احملجودة أعلى، وكلفة أدىن، و  ذات

يف املاضي. وتوّفر املبادرة جمموعًة متنامية من األدوات والطرق التحليلية اليت تصقل التحليل، وحتّسن استهداف الربامج، 
ا أساليب وآليات للتصدي للعديد حداث وأتثرياهتا الفعلية. وُتدخل أيضً ألكانيات التدخالت أو اشبه آين إلم اوتتيح تقييمً 

من أصعب التحد�ت جلهة التنسيق يف التنمية املستدامة: بناء ائتالفات متعددة أصحاب املصلحة ومشرتكة بني القطاعات 
وقواعدها ومبادئها؛ وحتديد وإاتحة إدارة أفضل للمقايضات واحلفاظ عليها؛ وضمان املواءمة مع معايري األمم املتحدة 

 التدخالت السياساتية البديلة؛ وتعزيز القدرات الوطنية يف جمال إدارة الربامج املعقدة.  بني

تحدة بادرة ليست برامج املنظمة، وليست برامج اجلهات املاحنة، أو املستثمرين، أو األمم املاملوالربامج اليت تدعمها  -85
رامج أي من شركاء التنمية املهمني اآلخرين. ويساهم كّل منها مبكّون أساسي وحىت ال غىن عنه يف الرب�مج اإلمجايل، أو ب

يف نزاعات غري ضرورية حول ملكية الربامج  ا بر�مج احلكومة الوطنية. وقد أُنفقت الكثري من الطاقةإمنا الرب�مج هو دائمً 
املنظمة مع  وتعملا هو األفضل: الرب�مج هو بر�مج احلكومة. بسيطً  اأن مبدً  غريوهويتها، وحول من يعمل حلساب من. 

عالية من الشفافية، وتقاسم املعلومات،  احلكومة إلنشاء نظام يف الوقت اآلين لرصد األداء وتقييمه من أجل ضمان مستو�تٍ 
ا منتجات املبادرة، مصّمم ليكون مملوكً مجيع لى غرار واالتصاالت واملساءلة املتبادلة بني الشركاء. ونظام الرصد والتقييم، ع

 الكاملة. ها لسيطرت، من الرب�مج القطري وخاضعً عاجًال وليس آجالً ابلكامل، 
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 ا، بل هي مبثابة مبدأ وممارسة ينبغي اإلقرار هبما والعمل مبوجبهما منذ البدايةامللكية الوطنية ليست موقفً  -ابء
من دراسات احلالة هو أن الربامج تنجح على النحو األكرب حني تُبىن امللكية الوطنية  الدرس الثاين احلاسم املستمد -86

يوم.  تتّم ممارستها كل، تدعم امللكية حني تكون مشرتكة و منذ البداية. وميكن حتقيق ذلك بطرٍق عديدة. فحوكمة الربامج مثًال 
اللجنة  يف حاالت عديدة أخرى، فإن متفاوتةويف حاالت بنغالديش، وبواتن ونيجري�، املبّلغ عنها يف هذه الوثيقة، وبدرجات 

حني  ط التنسيق. ويفهي مشرتكة ابلكامل، وحتّسن الشفافية، وتسرّع التعّلم املتبادل وتبسّ  ةالتوجيهية واللجان الفني
 اف من اختصاصات احلكومة، فإن اهليكليات حتّسن الفهم وجودة عملية صنع القرارات.القرارات هي يف �اية املط أن

كذلك، تعّلمنا التجربة أنه جيب توسيع نطاق امللكية لتشمل العمل الفين. فاحلكومات، شأ�ا شأن معظم  -87
عظم البلدان املشمولة ابملبادرة، ّمت سد الفجوة جلهة الفهم الفين، حىت يف مه. وحلسن احلظ لمبا جته ااملؤسسات، ال تثق كثريً 

وقد كان أحد األهداف اهلامة للمبادرة تسريع التعّلم الفين حىت فيما نُدخل ونطّور ابتكارات فنية جديدة. وحلسن احلظ، 
ء البلدان املاحنة، مثل مشروع اآللية املرنة املتعددة الشركا العديد منمتكنت املنظمة من االعتماد على مسامهات طوعية من 

من الندوات  ) من أجل تنظيم جمموعةٍ FMM/GLO/158/MULا بيد" (بشأن "تسريع االبتكار من خالل مبادرة العمل يدً 
ا ابلكامل، ويف بعض احلاالت، التدريبية ووسائل الدعم اليت ميكن تنفيذها عن بعد حبيث يكون العمل الفين للمبادرة شفافً 

 ا.مشرتكً  عمًال 

فيدة، إمنا تا بيد ليست مصّممة حلّل مشاكل البلدان املستبّينه دراسات احلالة القطرية، فإن مبادرة العمل يدً  كماو  -88
لتعزيز قدراهتا على حتديد، وحتليل وحّل جمموعة معّقدة من املشاكل الفنية، والسياساتية ومشاكل متصلة ابلتنسيق واالستثمار 

ا أن بناء امللكية والقدرات ورأس املال البشري هي عناصر تكّمل بعضها بعضً  لديها. والدرس املستفاد حىت اترخيه هو
 ا.وتشكل أنشطة تعّزز بعضها بعضً 

 تنفيذ املبادرة، وإدارهتا، وحوكمتها وأتثريها على حنو فعالوضع لوحة حتّكم لضمان  -ارابعً 

دمج مؤشرات خط األساس، والتقدم احملرز ابجتاه حتقيق النتائج تا تطوير لوحة حتّكم للرب�مج، جيري حاليً  -89
املسامهات املتنوعة من الشركاء واحلكومات املضيفة من إثيوبيا، و املستهدفة، ووضع خرائط التدخل، واالستثمار األساسي 

على أشهر مرهقة من مجع . وتستند لوحة التحّكم ونيبال ،ومجهورية الو الدميوقراطية الشعبية، وجزر سليمان وطاجيكستان
ا البيا�ت وبناء األنواع الزراعية، ومن املشاورات الوثيقة بني احلكومات املضيفة والشركاء املتعددين، وقد اسرتشدت هبا مجيعً 

 خطة االستثمار التابعة للرب�مج االسرتاتيجي يف البالد. 

لفعلي مقابل املعامل الرئيسية للرب�مج وأهداف ولوحة التحّكم مصّممة لتوفري تقارير مرحلية منتظمة ويف الوقت ا -90
ا رئيسية وحتليل املنفعة من حيث ا آاثرً شفوعًة بتصورات توفر دليًال وِحمًكا للحكومة والشركاء. وتوّفر أيضً التنمية املستدامة، م

 يعرض التقدم يف جماالت التدخل.الكلفة، مبا 

 ا بيد كمجال أولوية يف الرب�مج يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة مبادرة العمل يدً  -اخامسً 
 2031-2022للفرتة 

بصورة رئيسية على اإلجراءات والنتائج على املستوى القطري؛ وينبغي أن تفيد التقارير  لقد رّكز هذا التقرير -91
املؤسسية لتنفيذ الدعم املعّزز للربامج املستقبلية عن تدابري وترتيبات ذات أمهية متساوية منّفذة يف املنظمة وعالقاهتا 
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األولوية لتحويل الرتابط القطري، هناك بعدان آخران حيو�ن  إسنادويف حني أنه من األساسي املبادرة واحلفاظ عليه.  ضمن
يف التنفيذ: البعد األول داخل املنظمة، ويشمل التغيريات يف القدرات، وإنتاج املعرفة وإدارهتا، واملمارسات، والعمليات، 

اسع النطاق على الشراكات املتعددة ا بيد ابعتماد و والقواعد والثقافة التنظيمية؛ ويعكس البعد اآلخر التزام مبادرة العمل يدً 
 األبعاد مع كيا�ت خارجية.

املبادرة حىت اترخيه من جانب البلدان يف املنظمة، حيث تتّم معاجلة املطالبات اخلاصة ابملوارد  طويرت وقد جرى -92
بشكل  ستعنييإذ ، ةاخلاص على طريقته ابلكفاءةيتمّتع البشرية من الداخل حبسب احلاجة. وكان هذا النهج املوّجه ابلطلب 

أساسي ابملوارد املوجودة يف املنظمة، من خالل حشد اخلربة، والدراية والعالقات على الصعيد الداخلي، وحيث متارس 
ا من التخّصص يف استخدام املوارد عرب تشديد الرتكيز، وإضافة الطابع امللّح، وحتفيز االرجتال االحتياجات القطرية احملّددة نوعً 

االفرتاضات، ما زالت املبادرة تواجه حتد�ت مالزمة هلا جلهة  ا،بلدً  45واالبتكار. لكن مبا أن التغطية ابتت تشمل اآلن 
املبادرة اليت  يفوالثقة  الكفاءة العالية من حيث تطلباتإىل امل والتصّورات، وصوًال واهليكليات، والعمليات، والتكنولوجيات 

 جيري تنفيذها على نطاق كامل.

، اليت هي ابلنسبة إىل منظمة قائمة على كلفةا خلفض الفاءة يف األداء التنظيمي يف املنظمة مرادفً كولطاملا كانت ال -93
املطلوبة للتوصل إىل جمموعة معّينة من املخرجات. وقد يشري  تتجلى على شكل اخنفاض املخالت من اليد العاملةاملعرفة، 

ا بيد، ابإلضافة إىل كفاءة املوارد، إىل ز�دٍة يف مالءمة وجودة ، ّمت اعتماده خالل وضع مبادرة العمل يدً امفهوم أوسع نطاقً 
مة على املعرفة، إمنا مع استهالك املخرجات لكّل وحدة معنية من املدخالت (ال سيما العمالة املاهرة يف منظمة قائ وأتثري

 استخدام التكنولوجيات واملرافق التمكينية واحلفاظ عليها). هام لرأس املال يف

ون ز�دة يف موارد دفاءة التنظيمية بشكل كبري من خالل املبادرة، من ككما أن التزام اإلدارة العليا يف حتسني ال -94
قت مبكر املكاسب امللحوظة اليت ميكن حتقيقها من خالل التغيريات الرب�مج العادي، هو التزام حقيقي. وظهرت يف و 

خالل  املواءمة التنظيمية، واهليكل التشغيلي والثقافة عرب إنشاء املنصة اجلغرافية واملكانية للمبادرة والتعجيل يف تطويرها. ويف يف
لتوحيد مجيع البيا�ت حبوزة املنظمة والوصول إليها  2019السنتني األخريتني، إثر قرار صادر عن اإلدارة العليا يف أواخر عام 

من خالل منصة مفتوحة، يعمل خرباء فنيون من عشرين وحدة فنية مع فريق املنصة اجلغرافية واملكانية يف شعبة خدمات 
ادق عليها، ا ملعايري مص، والتحديد اجلغرايف، وتوفري البيا�ت الضخمة وفقً تنقيحالتصنيف، و التكنولوجيا املعلومات على 

ا وبصورة مستقلة ُشعٌب فنية خمتلفة، وإاتحة الوصول إىل عدد كبري من جمموعات البيا�ت اليت كانت حتتفظ هبا سابقً 
 ومكاتب إقليمية وقطرية.

وبفعل ضغط الطلبات على املبادرة، مت تكييف املنصة اجلغرافية املكانية حبيث تشكل منصًة مفتوحة لتقاسم  -95
جديدة من أدوات حتليل  لوصول إىل ماليني من "طبقات" البيا�ت اليت ميكن اجلمع بينها لتتيح فئةً املعلومات وتوّفر ا

ا عامة القرارات املتعددة املعايري اليت ابتت تعيد رسم مالمح عرض املنظمة ألعضائها وأصحاب شأن آخرين ابعتبارها سلعً 
نواع للمبادرة، وأداة موقع ختزين املبادرة األية اليت ُتستخدم لتوليد عاملية. وتشمل هذه األدوات حتليالت حدود الرحبية العشوائ

للحّد من آاثر تزايد األفالتوكسني، وأداة حتديد متطلبات احملاصيل من املياه للجمع بني املعلومات عن الرتبة، واحملاصيل 
صحراوي، وتوقعه وتقييمه، ودعم القرارات واملناخ لتقدير احتياجات املياه يف مواقع خمتلفة، وأدوات جديدة لرصد اجلراد ال

، والشركة اخلاصة  Google Earthحبّمى الوادي املتصدع. كما أن الشراكات مع وكالة الفضاء األوروبية، وحمّركاملتعلقة 
Atlas AI ،تغري املناخرصد وخدمة ، ومعهد علوم نظام األرض يف جامعة تسنغوا )AgERA5 تزيد بسرعة من كمية (

ا قدرات حتليلية جديدة. وال �يت هذا التوسع السريع يف القدرة، ، إمنا تضيف أيضً وجودهتا املتاحة من خالل املنصةالبيا�ت 
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والتواصل والكفاءة الفنية نتيجة استثمارات كثيفة لرأس املال واستخدام جمموعات كبرية من املوارد البشرية املخصصة، 
وارد القائمة، والبحث بشكل استباقي عن حتالفات مع مؤسسات حبث ذات نتيجة قرار من اإلدارة إلعادة نشر امل إمنا

 املستوى العاملي.

ا بيد من دون اللجوء إىل موارد من امليزانية املنطق ذاته التزام اإلدارة العليا بدعم مبادرة العمل يدً يوّجه و  -96
وحدات املنظمة تشارك مباشرًة اآلن يف أنشطة تغيريات كبرية يف ختصيص املوارد عرب وحدات املنظمة. ويف حني ابتت  إىل أو

دعم الرب�مج يف إطار املبادرة، من املغالطة وصف استخدام موارد الوحدة على أ�ا "مسامهة" يف املبادرة. بل من األكثر دقًة 
شاركة، ا بيد كتغيري غري ملموس يف طريقة عمل املنظمة، توّفر للمراكز والشعب واملكاتب املوصف مبادرة العمل يدً 

تضافر  طريقة عمل ميكن أنا و واضحً  اتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والقطرية هيكًال كوللوحدات والفرق القائمة يف امل كما
 من خالهلما قواها بفعالية أكرب لبلوغ مستوى أعلى وحتقيق األثر بفعالية أكرب ّمما قد حيققه كل منها مبفرده. 

ا بيد كمجال ذات أولوية يف الرب�مج ضمن اإلطار االسرتاتيجي للفرتة يدً  بادرة العملمكذلك، فإن حتديد  -97
أكثر من أجل التصدي لالختناقات املؤسسية القائمة ووضع شامل ومنهجي ا لوضع �ٍج مؤسسيً  ايوّفر إطارً  2022-2031

ت املبادرة. ومن املتوقع أن تشكل الفرق الرئيسية سي الضروري إلطالق العنان إلمكا�جمموعة من وسائل الدعم املؤس
واملوّسعة املعنية ابجملاالت ذات األولوية يف الرب�مج فريق تفكري على نطاق املنظمة لتطوير القدرات املؤسسية املطلوبة يف كل 

 الشواغل الفنية البحتة ليشمل مواضيع تشغيلية هامة.هذا يف حالة املبادرة سوف يتعّدى و جمال. 

 ومن املتوقع أن تُبىن خطة العمل على تعزيز الركائز اخلمسة إلطار املبادرة: -98

ا للرفاه والتغذية، وأنواع املنصة اجلغرافية واملكانية واألدوات التحليلية املرتبطة هبا (التحليل احملّدد جغرافيً  (أ)
 )وما إىل ذلك، CDMA، أدوات ا بيدالعمل يدً  مبادرة

قائمة ابالستناد إىل حتليالت جغرافية دمج مجيع أبعاد النظم الزراعية والغذائية يف اسرتاتيجيات متمايزة   (ب)
 مكانية و�ج إقليمي؛

املواءمة الكفؤة بني اجلهات املاحنة واملستثمرين، من أجل ضّم مشاركة الصندوق األخضر للمناخ ومرفق  (ج)
 إدارة "الرب�مج العاملي" مماثلة للنهج املعتمدة يف املبادرة؛ ا يفالبيئة العاملي اللذين يعتمدان �جً 

ني (املنتجني الوطنيني واملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم، يالشراكات مع أصحاب املصلحة الرئيس (د)
 والقطاع اخلاص، ومنظمات غري حكومية أخرى)؛

البيا�ت ذات األولوية، والوافرة والكفؤة، ا للرصد والتقييم توجهه عملية مجع نظام متطّور جدً  (هـ)
للمعلومات يف النظام والشفافية، واالستعراضات الفصلية والسنوية وتقييم األثر يف الوقت اآلين  وتقاسم

 اآلين). (شبه

وسوف تكون وحدة احلوكمة هي املنوطة بقيادة تنسيق اجلهود الكبرية يف هذا اجملال ذات األولوية يف الرب�مج،  -99
 رئيساملستفيدة من املبادرة، وذلك حتت اإلشراف املباشر ل 45 شراف الشامل على الرب�مج اليومي وإدارته يف البلدان الـوابإل

االقتصاديني يف املنظمة. وأّما تعيني الوحدة كاملسؤولة عن جمال األولوية يف الرب�مج، فهو يعكس الطبيعة الكامنة  اخلرباء
للمبادرة ونّيتها توفري وسائل متنوعة ومتكاملة حلّل مشاكل التنسيق العديدة اليت هتدد مجيع اجلهود الرامية إىل تعزيز حتويل 

 . 2030اإلطار املتطلب خلطة عمل التنمية املستدامة لعام النظم الزراعية والغذائية ضمن 
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 بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم الرتابطتعزيز ركيزة التنمية يف  -ادسً سا

بشكل متكرر يف السنة األخرية يف ضرورة حتديث �ج التنمية  ّمتت مواجهتهمتثل أحد التحد�ت اجلسام الذي  -100
بني العمل اإلنساين والتنمية  الرتابطللمنظمة إزاء البلدان اليت تعاين من أزمات ونزاعات، هبدف تعزيز ركيزة التنمية يف 

واليمن صدمات اقتصادية،  يةاجلمهورية العربية السور لسالم. فقد واجهت أفغانستان، وهاييت، ومجيع دول منطقة الساحل، و او 
من )، وابستثناء البلدين األخريين، كان مًعا وبيئية، وطبيعية، وسياسية وعسكرية قصوى (ويف معظم احلاالت اجتمعت كّلها

يف أفغانستان، وهاييت ويف  ةع السائدا ضو فاأل .م ابجتاه االنتقال إىل ما بعد االستجابة حلالة الطوارئتقدّ الصعب إحراز 
ا هامة لتطبيق طرق ووسائل ا فرصً أيضً  توّفر  قدفمبخاطر جدية،  هحمفوفمع أ�ا كانت من بلدن منطقة الساحل، و العديد 

لتحفيز تنمية  املبتكرة الربامج بدعمساعدة عن بعد حيث تقوم املالدعم املعتمدة يف املبادرة، وخباصة من اجلانب الفين، 
 قادرة على الصمود.الو  ستدامةاملشاملة و الالنظم الزراعية والغذائية 

 
 


