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 اجمللس
 الدورة السبعون بعد املائة

 2022يونيو/حزيران  13-17

 ا بيدمبادرة العمل يدً 
 

 

 املوجز
اإلشارة بصورة ، مع (املبادرة) ا بيدعلى صعيد تطوير وتنفيذ مبادرة العمل يدً احملرز مؤخرًا يلخص هذا التقرير التقدم 

 خاصة إىل ما يلي:

ظى بدعم املبادرة، وبرجمتها األوسع من البلدان اليت حت 52ا من بني إمجايل بلدً  15تقارير حالة موجزة مرحلية يف  أ)(
 ؛األقاليمسب حبوالطموحة املنظمة  نطاقًا

 احملرز على صعيد تنفيذ لوحة حتّكم لضمان تنفيذ املبادرة وإدارهتا وحوكمتها وأتثريها على حنو فعال؛ التقدم ب)(

التقدم احملرز على صعيد تطوير اسرتاتيجية اتصاالت على املستوى العاملي لبناء القدرات الداخلية وتعزيز  ج)(
 الشراكات مع الكيا�ت اخلارجية؛

صفحة اللومات املقّدمة يف تقارير سابقة إىل اجمللس. كما تتوّفر معلومات إضافية على ويستند هذا التقرير إىل املع
ا بيد على املوقع اإللكرتوين ملنظمة األغذية والزراعة وعلى املنصة اجلغرافية املكانية اخلاصة مببادرة العمل يدً  اإللكرتونية

 بيد. املبادرة العمل يدً 

http://www.fao.org/
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 من جانب اجمللساإلجراءات اليت يُقرتح اختاذها 
 مناسبة. يراهاا بيد وإسداء التوجيهات اليت ا ابلتقّدم احملرز يف تنفيذ مبادرة العمل يدً علمً  األخذإن اجمللس مدعو إىل 

 : القيام مبا يلي وقد يرغب اجمللس، على وجه اخلصوص، يف
بلدان إضافية منذ  ةيف عدد البلدان املشاركة يف املبادرة، مع توقيع سبع املتواصلالرتحيب ابلنمو  أ)(

 ؛2021الثاين  نوفمرب/تشرين
كة املبادرة لتعزيز الربامج القائمة وتسريعها أو وضع برامج البلدان املشاِر  فيهاوالرتحيب ابلطرق اليت تستخدم  ب)(

 لعملية التنمية املستدامة؛ جديدة، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز امللكية الوطنية
ا بيد حلصوهلا على جائزة التميز ا بيد وخاصة املنصة اجلغرافية املكانية ملبادرة العمل يدً وهتنئة مبادرة العمل يدً  ج) (

 العاملية؛ اجلغرافية املكاين
فقط كمستفيدين بل ا بيد، ليس واإلقرار 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 ودعم آليات مثل أيضً 
  ؛ شركاءاملتعددة الملرنة ااآللية 

لإلعالم بشأن  وآينواإلقرار ابلتقدم احملرز بشأن وضع لوحة حتّكم ووظائفها كنظام رصد لتوفري تقدم منتظم  ه)(
  تنفيذ املبادرة وحتسينه وتقييم أتثري املبادرة؛

واالعرتاف ابلتقدم احملرز بشأن تطوير اسرتاتيجية اتصاالت عاملية لتعميق املشاركة الداخلية وتطوير الشراكة  و)(
 على املستويني العاملي واحمللي.

 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

  Máximo Torero Cullen السيد

 رئيس اخلرباء االقتصاديني

  50869 06570 39+اهلاتف:

 Maximo.ToreroCullen@fao.org  الربيد اإللكرتوين:

 

mailto:Maximo.ToreroCullen@fao.org
mailto:Maximo.ToreroCullen@fao.org
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 مقدمة - أوًال 
) CL 168/5والستني بعد املائة (الوثيقة  الثامنةهذا التقرير إىل الطلبات الواردة من اجمللس يف دورته يستجيب  1-

 .ا بيدلتوفري آخر املعلومات بصورة منتظمة عن التقدم احملرز والنتائج احملققة يف تنفيذ مبادرة العمل يدً 

. 2019وقد أعلن املدير العام عن هذه املبادرة على هامش اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف سبتمرب/أيلول  2-
التالية، دعا املدير العام البلدان األعضاء يف املنظمة الذين يستوفون املعايري املوضوعية للمشاركة يف املبادرة. األشهر  ويف

لمعايري إذا كانت من البلدان النامية غري الساحلية، أو الدول اجلزرية الصغرية النامية، مستوفية لالبلدان األعضاء  اعُتربتو 
لتحديد الشبكة العاملية ملكافحة  اأو البلدان اليت تعاين من أزمة غذائية (وفقً  ، أخرى أقل منًواا�ً ، أو بلدان األقل منًواأو البلد

  ، أو بلدان ذات فئات سكانية فقرية واسعة.األزمات الغذائية)

البلدان على ا عن رغبته يف املشاركة. وتدّل اجلهود املبذولة لدعم العدد املتزايد من بلدً  52، أعرب اترخيهوحىت  3-
 الطبيعة املتزايدة كثيفة االستخدام للموارد اليت تتسم هبا املبادرة.

 البلدان املشاركة حىت اليوم:  4-
وتنزانيا، ومجهورية  وتشاد، وبوروندي، وبوركينا فاسو،وأوغندا،  أنغوال،و وإريرت�، إثيوبيا، ): 29أفريقيا ( -أ

ورواندا، وزميبابوي، وساو تومي وبرينسييب، والسنغال، أفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وجيبويت، 
وكينيا، ومالوي، والكونغو،  وكابو فريدي، والكامريون، بيساو،-وغابون، وغامبيا، وغينياوالصومال، 

  .وموزامبيق، والنيجر، ونيجري�
وتوفالو، وجزر سليمان، وبنغالديش، وبواتن، واببوا غينيا اجلديدة، وابكستان،  ،أفغانستان): 11( آسيا -ب

  .، ونيبالسوكمبود�، وكرييباومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، 
 ): طاجيكستان.1أورواب وآسيا الوسطى ( -ج
 وهاييت، وهندوراس.ونيكاراغوا، والسلفادور، وغواتيماال، وبريو،  وابراغواي، ): إكوادور،8أمريكا الالتينية ( -د
 السودان، واليمن.اجلمهورية العربية السورية، و ): 3أفريقيا (الشرق األدىن ومشال  -ه

ا وطريقة اجميً ا بر أن مبادرة العمل يًدا بيد توّفر للبلدان األعضاء يف املنظمة وشركائها يف التنمية دعمً وتؤكد التجارب  5-
جديدة مبتكرة لتعزيز براجمها الوطنية الطموحة لتحويل النظم الزراعية والغذائية وتوسيع نطاقها واحلفاظ عليها من أجل حتقيق 

 .10و 2و 1أهداف التنمية املستدامة 
العامل لتبادل البيا�ت املنصة اجلغرافية املكانية وهي املنصة األكرب واألقوى يف جه التحديد، وتوّفر املبادرة، على و  6-

. ويف ظّل هذه املبادرة، تعمل فرق مهام فنية اتبعة للمنظمة مع النظراء الوطنيني لتطبيق األساليب وحتليلها واملعلومات
التحليلية اليت تساعد يف حتديد األقاليم والفئات السكانية حيث تكون الربامج واالستثمارات الرامية إىل إاتحة الفرص 

والقضاء على سوء التغذية وخفض انعدام  الفقر السوق لتحقيق النمو الشامل واملستدام قادرًة على استئصال املوّجهة إىل
 املساواة.

ا يف حتديد نقاط ا يف املنظمة الدراسات الفنية الضرورية، وهي حترز تقدمً ا عضوً بلدً  40اليوم، أجنز حوايل  وحىت 7-
التدخل يف الرب�مج، وسالسل القيمة، واألقاليم واألسواق. وقد بدأت معظم البلدان إجراء مشاورات متهيدية مع الشركاء. 

إعداد مذكرات مفاهيمية موجزة تلّخص االستنتاجات الرئيسية للدراسة، واألهداف ذات األولوية اليت اختارهتا احلكومة، ويتّم 
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، ومقاييس الربامج 10و 2و 1للرب�مج، ونظرية تغيري إلحراز تقدم قابل للقياس يف أهداف التنمية املستدامة وخطوطًا عريضة 
 الرئيسية. وسوف يستند كل ما سبق إىل عمليات تقييم لالحتياجات جلهة االستثمارات العامة واخلاصة على السواء.

ما أحرزته ا. ويعتمد اختيارها على رغبة البلدان يف إظهار بلدً  15الضوء على التقدم احملرز يف  التقريرويسلط هذا  8-
 . وسيتم تقدمي أبرز النقاط القطرية اإلضافية يف التقارير املستقبلية.لديها وتنوع اخلربات من تقدم

 اإلجنازات على صعيد التقدم احملرز يف البلدان -ا اثنيً 
 أفريقيا -ألف 

لغة وإن كان تدرجيًيا، مع إحراز البلدان الناطقة ابلا ا اثبتً ، تقدمً ابلدً  29 يشارك منه الذي يشهد إقليم أفريقيا 9-
أكثر يركز على منطقة شامل �ج  بلورةيعمل فريق العمل الفين يف منظمة األغذية والزراعة أيًضا على و فرنسية تقدًما كبريًا. ال

 قليم.اإل الساحل يف

 بوروندي
 تطّلعات، حيث أشار وزير البيئة والزراعة والثروة احليوانية إىل 2021أواخر عام  يفيف بوروندي بدأت املبادرة  10-

 : ا بيد" يف مخسة جماالت اسرتاتيجية ذات أولويةيدً العمل لحصول على دعم قوي من عملية "البالد ل

) ومراكز centres de rayonnementز�دة إنتاجية األغذية وجودهتا من خالل إنشاء مناطق منو زراعي ( -أ
 الرتكيز على التحول والتدعيم. الرتبية، مع

وتعزيز محاية املوارد الطبيعية واستخدامها املستدام، مبا يف ذلك تثبيت األ�ار والبحريات، واملوارد املائية،  -ب
 املتجددة. ةالطاق شجيع أنواعوإعادة التحريج، وت

 ستنة والدفيئات وإدارة املهدر. وتعزيز املدن اخلضراء من خالل تطوير الب -ج
دعم إعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي لالجئني من خالل االندماج االجتماعي وتطوير األنشطة و  -د

 املدرّة للدخل.
التآزر حتقيق القدرات املؤسسية للسلطات املركزية والالمركزية، ودعم التنسيق بني الشركاء من أجل  حفزو  -ه

 .للتدخالتوأتثري أقوى 
من املنتجات التحليلية، مبا يف ذلك النماذج  عددمع احلكومة على  العمل يًدا بيدفريق مبادرة حالًيا ويعمل  11-

حلوكمة املتعلقة ابلالمركزية، وحيازة اخلاصة ابللجوانب املؤسسية و  الفريق أيًضا حتليًال  ريجيُ و الزراعية والتحليالت اإلقليمية. 
سيساعد هذا العمل التحليلي على وضع مقرتحات و األراضي واملياه والغاابت، والعالقة بني التنمية واإلنسان والسالم. 

 .للتدخالت االسرتاتيجية لتطوير مناطق النمو الزراعي، مبا يف ذلك االبتكارات املؤسسية
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 غابون

لدعم املبادرة يف أواخر  التقينعت احلكومة على بر�مج التعاون وقّ وقد . بعد بداية بطيئةبدأت البالد تتقدم بسرعة  12-
احلكومة  ا بيدالعمل يدً مبادرة تدعم ا إىل املناقشات والتحليالت واملشاورات األولية، مت االتفاق على أن . واستنادً 2021 عام

 Plan stratégique(الناشئ  لغابون االسرتاتيجية، اليت مت إنشاؤها من خالل اخلطة اإلنتاج العالية املناطق الزراعيةيف تفعيل 

Gabon Emergent .( إىل ضمان األمن الغذائي والتغذية على املستوى املناطق الزراعية العالية اإلنتاج يهدف بر�مج و
 يف البالد.الوطين وإعطاء األولوية لإلمكا�ت الزراعية 

ستدعم املبادرة احلكومة يف إنشاء أول منطقة زراعية عالية اإلنتاج جتريبية يف منطقة أندمي، ابلقرب من ليربفيل، و  13-
ا الدعم لبناء القدرات املؤسسية إلدارة املناطق الزراعية مع الرتكيز على تطوير سلسلة قيمة للدواجن. وستوّفر املبادرة أيضً 

 العالية اإلنتاج.

مع املسؤولني احلكوميني منهجية للتحليل على املستوى اإلقليمي ، شارك فريق املبادرة 2022ويف مارس/آذار  14-
وافق املسؤولون و . البالغة الصغرعن تصنيف املناطق  الزراعية يف املناطق املستهدفة، فضًال و لتحديد اإلمكا�ت االقتصادية 

إلعداد النماذج الزراعية يف  ا بيداملنصة اجلغرافية املكانية ملبادرة العمل يدً على ترشيح خرباء وطنيني ميكنهم العمل مع فريق 
 غابون.

 بيساو-غينيا

حيث يرتفع انعدام األمن  -غابو وأويو وبيومبو  -يف غينيا بيساو على ثالث مناطق مستهدفة املبادرة  تركز 15-
التنويع املستدام وحتسني األمن الغذائي والتغذية وسبل  نتقال إىلاال يفاهلدف ويتمثل الغذائي وسوء التغذية بشكل خاص. 

 .العيش للسكان
، ستدعم املبادرة إعداد اسرتاتيجية وطنية لسلسلة قيمة بيساو. أوًال -يف غينيا مزدوج املسارا املبادرة �جً وتتبىن  16-

املبادرة يف حتديد أنسب التدخالت اثنًيا، ستساعد و . الكاجو لبناء سلسلة توريد ونظام معاجلة أكثر استدامة ومشوًال 
على وجه التحديد على تطوير سالسل القيمة للزراعة احمللية سرتكز املبادرة و أجل التنويع املستدام للنظم الغذائية.  من

االنتقال إىل االستخدام املستدام للموارد  شجيعوالغاابت وصيد األمساك وتربية املاشية الصغرية. وستقوم بذلك من خالل ت
 .الصدمات املناخية والطبيعية يف وجهلطبيعية وبناء القدرة على الصمود ا

 حتليلإجراء القائم على األدلة. وهي تشمل  اتا تطوير عدد من املنتجات التحليلية لدعم صنع القرار حاليً وجيري  17-
. الثالث عن التقييم النوعي للتنمية اإلقليمية يف املناطق املستهدفة لسالسل قيمة الكاجو ومصايد األمساك، فضًال  منهجي

 سيساعد التقييم اإلقليمي يف حتديد التدخالت األكثر مالءمة وجدوى.و 

 مالوي
مؤقتة وسالسل  تدخلوقد خصصت احلكومة نقاط . 2020مالوي إىل املبادرة يف نوفمرب/تشرين الثاين انضمت  18-

التحقق  علىيف مالوي  املبادرةريق ويعمل ف لتسريع التنمية الزراعية.للمبادرة قيمة ميكن أن تستفيد من الدعم الرباجمي 
 يف وقت سابق من هذا العام. إعدادهااليت مت  للنماذج التوجيهيةصحة املذكرة  من
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لتكييف  املنصة اجلغرافية املكانيةمن قبل فريق  األعضاء فيه احلكومة فريق عمل وطين، حبيث ميكن تدريبوأنشأت  19-
لتحليل سالسل القيمة وحتديد أولو�هتا.  2022 أ�ر/سيجتمع فريق العمل الوطين يف مايوو النماذج مع السياق الوطين. 

 .دلبالاخلاص ابرب�مج االستثمار لخطة  وضع إىلهذه العملية  وستؤدي
الوزارات  يفا األمناء الرئيسيون ا لكبار املسؤولني احلكوميني، وحتديدً يً توجيهتدريًبا ا الوطين أيضً فريق العمل  وينظم 20-

التنمية اآلخرين يف شركاء اللزراعة واألمن الغذائي و املعنية اب اجلهات املاحنةجملتمع  يتوجيه تدريب من املقرر إجراءو الرئيسية. 
 .2022 أ�ر/يف مايو

 مايل

رعاية وزير الزراعة والثروة ب 2021 شباط/. ومت اإلطالق الرمسي يف فرباير2020مايل على املبادرة يف عام عت وقّ  21-
أنشأ الوزير جلنة توجيهية و . هااحليوانية والثروة السمكية. وقد صادق عليها املنسق املقيم لألمم املتحدة يف البالد عند إطالق

 املبادرة مع األولو�ت والربامج الوطنية الرئيسية. متعددة أصحاب املصلحة وجلنة فنية ملواءمة
االسرتاتيجية من خالل  مناطق النمو الزراعييتم تعزيز إنشاء و . جتريبيتنياملبادرة تفعيل منطقيت منو زراعي وستدعم  22-

طنية لالستثمار الزراعي ) واخلطة الو 2023-2019، املرحلة الثانيةاالقتصادي والتنمية املستدامة يف البالد ( القطرية للتعجيل
التحول الزراعي من خالل تعزيز القدرة التنافسية والوصول إىل األسواق. كما ستعمل  شجيعوت ةاخلاص اتجلذب االستثمار 

اليت تدعم األنشطة الزراعية  احلجم على حتسني دخول صغار املنتجني والشركات الصغرية واملتوسطة مناطق النمو الزراعي
غذائية  أمناطوغري الزراعية يف املناطق الريفية وشبه احلضرية. كما أن حتسني الدخل وتنويع اإلنتاج سيضمن وصوهلم إىل 

 صحية.
 ، دعمت املبادرة تسليم املنتجات التحليلية التالية:2021ويف عام  23-

 حتليل النفقات الزراعية العامة. -أ
 لسياسات واالسرتاتيجيات الوطنية ذات الصلة يف قطاع األغذية والزراعة.توليفي لحتليل و  -ب
الزراعية يف مايل ابستخدام منهجية التحليل على املستوى اإلقليمي لتحديد إمكا�ت االقتصاد  والنماذج -ج

 الزراعي يف املناطق املستهدفة.
خرائط اجلهات املاحنة، مبا يشمل تطوير قاعدة بيا�ت وخرائط شاملة للجهات املاحنة توضح التواجد  ورسم -د

 د.اجلغرايف ملختلف اجلهات املاحنة يف البال
النماذج الزراعية ومناقشتها مع اجلهات الفاعلة الرئيسية على املستوى اإلقليمي يف مناطق كوليكورو ومت عرض  24-

قدت يف ابماكو العمل الوطنية اليت عُ  حلقةالعمل اإلقليمية خالل  حلقاتمناقشات  عرضمت و وسيكاسو وسيغو. 
 .2021 متوز/يوليو يف

العمل  حلقة عن نبثقةامل، صادقت اللجنة الفنية واللجنة التوجيهية على التوصيات 2021ويف سبتمرب/أيلول  25-
اللتني  منطقتني من مناطق النمو الزراعيتفعيل  ا بيدالعمل يدً مبادرة تدعم الوطنية. كما صادقت اللجنتان على اقرتاح أن 

 ل ذات أولوية:مت حتديد أربعة جماالت تدخّ و . كايسو  كوليكوروا يف  سيتم بناؤمه

 تغري املناخ لتعزيز اإلنتاجية واإلنتاج. يف وجهاالستثمار يف بناء القدرة على الصمود  -أ
 الزراعية من أجل إضافة القيمة. اتالصناعشجيع وتطوير أدوات املعاجلة وت -ب
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واإلدماج املايل للنساء والشباب. وجيب أن يتم ذلك من خالل تطوير  ر�دة األعمالمبادرات شجيع وت -ج
 أدوات التمويل واألنشطة املدرة للدخل.

 اخلاص. وز�دة الوصول إىل األسواق ابستخدام الشراكات التجارية، مبا يف ذلك الشراكات مع القطاع -د
 وستستهدف املرحلة التجريبية للمبادرة مواقع حمددة يف منطقيت كوليكورو وكايس: 26-

أنواع ستشجع بستنة  ثيف منطقة النمو الزراعي يف كوليكورو، ستستهدف املبادرة منطقة ابنكوما�، حي -أ
 .متعددة موجهة إىل األسواق

غرب الساحل حيث ستعمل على واقعة ويف منطقة النمو الزراعي يف كايس، سرتكز املبادرة على منطقة  -ب
 تعزيز قطاع الثروة احليوانية واللحوم.

 كما وافقت اللجنتان على ثالث دراسات إضافية ستجرى يف املناطق املستهدفة: 27-

ذات اإلمكا�ت العالية للتنمية. ويتمثل  التحليل االجتماعي واالقتصادي واملايل للقطاعات الفرعية -أ
 اهلدف من ذلك يف تعزيز الزراعة املوجهة حنو السوق.

 تغري املناخ.  يف وجهوالتقييم البيئي واالجتماعي لتحديد فرص بناء القدرة على الصمود  -ب
 اجتاهات احلوكمة والتنمية اإلقليمية والقدرات املؤسسية على املستوى الالمركزي. وحتليل -ج

. ا بيدالعمل يدً نتائج هذه التحليالت وضع بر�مج مفصل متعدد السنوات، ستدعمه مبادرة  توّجهوسوف  28-
 .2022 أ�ر/حبلول مايووستصدر نتائجها  الدراسات الثالث جارية حالًياو 

 النيجر

، تقدمت 2020 أيلول/يف سبتمرب ا بيدالعمل يدً أن أعربت احلكومة عن اهتمامها ابالنضمام إىل مبادرة منذ  29-
 2020 كانون األول/األنشطة الرامية إىل تشكيل �ج املبادرة يف البالد ببطء بسبب االنتخاابت الرائسية يف ديسمرب

وتزايد  ،املناخ، وتدهور املوارد الطبيعية، ونقص التنويعال يزال االقتصاد ضعيًفا بسبب تغري و . 2021 شباط/فرباير ويف
 .األمنية املشاكل

متت مشاركتها مع احلكومة و النماذج الزراعية للنيجر ابلتعاون مع وزارة الزراعة والتنمية الريفية. فريق املبادرة  وأعدّ  30-
، أطلق وزير الزراعة والتنمية الريفية 2022 شباط/يف فربايرو . 2021 كانون األول/وأصحاب املصلحة الرئيسيني يف ديسمرب

 مع املنسق املقيم لألمم املتحدة. ابالشرتاكاملبادرة رمسًيا، 
األولية واملشاورات بني أصحاب املصلحة املتعددين نقاط الدخول الرئيسية للمبادرة.  عمليات التقييموحددت  31-

الري الصغرية  نظمابتكار  على الساحل" اجلاري، والذي يشجع نطقةم لصاحلشروع "امليعتمد تفعيل املبادرة على نتائج و 
 يف ما يلي: الرئيسية التدخلنقاط وتتمثل للمنتجني الصغار يف منطقة الساحل. 

 على الصمود يف وجه تغري املناخ. تعزيز قدرة النظم الزراعية املروية  -أ

إمكا�ت ز�دة ، مع على ر�دة املشاريع لنساء والشباب العاملني يف سالسل القيمةاوتطوير قدرات  -ب
 تغذية. التسويق و ال

 ا.حمليً  نيواملستدام نيوبناء القدرات املؤسسية لدعم التخطيط واالبتكار الشامل -ج



8  CL 170/8 

توفري منظمة واحدة للدعم الفين ودعم السياسات، أعمال بناء القدرات  إىل جانب، التقينبر�مج التعاون  تيحوي 32-
املؤسسية على املستوى اإلقليمي. ويهدف إىل حتديد فرص االستثمار يف منطقيت دوسو واتهوا املستهدفتني لتحسني األمن 

 الغذائي والتغذية واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية.

 نيجري�

يتم تقدمي إحاطات منتظمة و بشكل مطرد.  هتايف نيجري� تزايد ملكية احلكومة وقيادا بيد مبادرة العمل يدً  شهدت 33-
هناك اجتماع تنسيقي شهري للفريق الفين للحكومة و لوزراء الزراعة والتنمية الريفية والبيئة واملالية وامليزانية والتخطيط الوطين. 

. وتعقد اجتماعات ثنائية خمصصة مع الوزارات لتوضيح 2022الستعراض التقدم احملرز يف املهام الرئيسية لعام  املنظمةوفريق 
 .أولو�ت املبادرة وبناء التآزر

والتحقق من صحتها ووضعها يف صيغتها  ملبادرةاخلاص اب رب�مجالالعمل الفين احلكومي بوضع خطة وقام فريق  34-
االسرتاتيجية،  واألهدافأقرت اللجنة التوجيهية الوطنية للمبادرة اخلطة، اليت توضح رؤية املبادرة يف نيجري�، و النهائية. 

ستتم ترمجة اخلطة إىل ملخصات استثمارية و ومسارات العمل.  ،ذات األولوية التدخلومؤشرات األداء الرئيسية، ونقاط 
إىل  الُشعبفرق املنظمة من خمتلف  ستتوجه، 2022 أ�ر/يف مايوو  ومذكرات مفاهيمية لدعم احلوارات مع املستثمرين.

ملرحلة التالية من اجتماعات يف ا البالدنتائج هذه البعثة داخل يتم االسرتشاد بصلحة الرئيسيني. وسالبالد إلشراك أصحاب امل
 .املائدة املستديرة التنفيذية لتعبئة املوارد وتطوير الشراكات

عملية حتديد وحتليل جغرايف مكاين، لتوجيه  للجهات املاحنةعمل حتليلي، مبا يف ذلك عملية رسم خرائط وُأجري  35-
يف نيجري� حبلول الربع الثالث لمبادرة من املقرر أن تكتمل املرحلة األوىل لو املوارد الرئيسيني.  الشركاء يفو  ةاإلقليمي األهداف
 .2022من عام 

 زمبابوي
، واالستفادة والغذائية الزراعية نظماللتحويل  حلكومةاجدول أعمال على ا بيد يف زمبابوي العمل يدً تعتمد مبادرة  36-

تعزز املبادرة هذا اجلهد من خالل منهجية متقدمة و . AgrInvestيف البالد، مبا يف ذلك  ةاحلالي ةالزراعي اتمن االستثمار 
الساخنة  البؤرت نظم املعلومات اجلغرافية من خالل حتديد ومعلومااملعيشية جتمع بني البيا�ت على مستوى األسرة 

 .اإلقليمية

 اجلهات املاحنةمت االنتهاء من رسم خرائط و . 2020 نوفمرب/تشرين الثايناملبادرة يف إطالق قد أُرز تقدم كبري منذ و  37-
مكثفة على املستوى الوطين  أجريت مشاوراتو . التدخل، حددت احلكومة نقاط وبذلكوتقييم البيا�ت وحتليل األمناط. 

 ومستوى املقاطعات.
احلّد من املبادرة، تركز زمبابوي على تطوير سلسلة القيمة الشاملة، وتعزيز التمويل الزراعي والبنية التحتية، و وبدعم  38-
 .األغذية الفاقد واملهدر من من

القائمة على البيا�ت، مبا يف ذلك  السياساتابلسياسات، تدعم املبادرة أيًضا استخدام يف ما يتعلق  -أ
تقود وزارة الزراعة واألراضي ومصايد األمساك واملياه والتنمية و أدوات ضمان القروض للتنمية الزراعية. 

 ل النظم الزراعية والغذائية.يالريفية عملية مواءمة املبادرة مع األولو�ت الوطنية لتحو 
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دوالر  350 000 بتقدمي مبلغابلشراكة، التزمت كل من اإلمارات العربية املتحدة وهولندا ويف ما يتعلق  -ب
الفاقد واملهدر من أمريكي الستهداف جتميع أصحاب احليازات الصغرية والبنية التحتية للحد من 

 .األغذية
اجتماع مائدة مستديرة لتحديد األولو�ت وزارة الزراعة واألراضي ومصايد األمساك واملياه والتنمية الريفية وتنظم  39-

 وتعميق الشراكات.

 آسيا -ابء 
ملبادرة العمل عن حرصها على االستفادة من الدعم الرباجمي  بلًدا 11اإلقليمي وعددها املشاركة يف  أعربت البلدان 40-

املسؤولني احلكوميني لرتمجة النية اإلجيابية  معلمنظمة القطرية لفرق التعمل و للنهوض أبهدافها اإلمنائية الوطنية.  ا بيديدً 
 .األولو�ت الوطنية للمرحلة التالية من املبادرة إىل خطط استثمارية ملموسة واملواءمة مع

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

واملالية والبشرية إلطالق  الفنيةوسيلة لتعبئة املوارد  ا بيدالعمل يدً مجهورية الو الدميقراطية الشعبية مبادرة تعترب  41-
ومجهورية الو العنان لإلمكا�ت الزراعية والقضاء على الفقر وسوء التغذية على طول ممر السكك احلديدية بني الصني 

 قيد اإلنشاء حالًيا. الذي هو ،الدميقراطية الشعبية
على املستوى اإلقليمي لتحديد  إجراء حتليل، مبا يف ذلك 2020الرب�مج يف أواخر عام وقد بدأت أنشطة  42-

 القيمة (األرزّ  سالسلإلنتاج املناسب، وحتليل إجراء عمليات تقييم لاملستهدفة، و  األقاليميف  اإلمكا�ت الزراعية االقتصادية
تطوير السكك احلديدية. لمع احلكومة  فريق عمل مشرتكاجلهات املاحنة، وإطالق  وحتديدوالذرة والكسافا والفواكه)، 

أصحاب احليازات الصغرية والسكان الضعفاء، وال سيما النساء والشباب من دف املبادرة إىل حتسني سبل عيش املزارعني هتو 
 واجملموعات العرقية واللغوية، يف مقاطعات لوام �مثا، وأودومكساي، ولوانغ براابنغ، وفينتيان.

 1حتقيق األهداف تقدم حنو الإلحراز  املبادرةالتنمية العمل مًعا واتباع �ج يف شركاء المن مجيع وطلبت احلكومة  43-
دوالر أمريكي يف  100 000بقيمة  التقين للتعاونمتت املوافقة على بر�مج و من أهداف التنمية املستدامة.  10و 2و

الشراكات من خالل  وبناءويل د على مجع التميف بناء قدرة البال التقينسيساعد بر�مج التعاون و . 2022 آذار/مارس
 إشراك الشركاء يف املبادرة.اسرتاتيجية 

، مبا يف ذلك مع املؤسسات املالية الدولية، واالحتاد األورويب، 2020غري الرمسية للشركاء يف عام وبدأت املشاركة  44-
وإسرائيل، وماليز�، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ووكالة اتيلند للتعاون الدويل، وشركة السكك احلديدية الصينية. 

دوليني لبدء العمل مًعا رمسًيا وإطالق مبثابة فرصة للشركاء ال 2021 أ�ر/قدت يف مايوالعمل االفتتاحية اليت عُ  حلقةانت وك
 مستديرة تنفيذية لتسهيل هذا اجلهد. موائدا إبعداد جهود تعبئة املوارد. وتقوم احلكومة حاليً 

 نيبال

دعمت منظمة األغذية والزراعة والبنك الدويل وزارة الزراعة وتنمية الثروة احليوانية ا بيد، يف إطار مبادرة العمل يدً  45-
من  اوإطالقه اخلطةعلى ت املصادقة متو يف نيبال.  ااستثمار يف الزراعة الذكية مناخيً توصيات خلطة إصدار دراسة و جراء إل
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الدراسة إطارًا لتحديد الفرص الرئيسية للتعاون واالستثمار يف قطاع الزراعة. كما أ�ا  رسيتو . 2021قبل الوزارة يف عام 
 .تساهم يف اسرتاتيجية البنك الدويل للمشاركة الزراعية ومشاريع صندوق املناخ األخضر التابع ملنظمة األغذية والزراعة

على سالسل القيمة واملرأة يف الزراعة. وقد استخدمت  19-جائحة كوفيدلتأثريات  حتليًال  اوقدمت املبادرة أيضً  46-
 أدوات جغرافية مكانية لتحليل إمكا�ت اإلنتاجية واالستجابة للمناخ.

بدعم عمليات مشاركة أصحاب املصلحة املستمرة لطرح اخلطط  املبادرةيف احلكومة، يقوم فريق وبعد حصول تغيري  47-
. كما دعم الفريق املزيد من أنشطة رسم اخلرائط. وهي تشمل رسم خرائط االذكية مناخيً خبطة االستثمار يف الزراعة املتعلقة 

عن رسم خرائط حملية  أكثر دقة لتحليل املستوى اإلقليمي لتحديد إمكا�ت االقتصاد الزراعي يف املناطق املستهدفة، فضًال 
 املتصلة أبهداف التنمية املستدامة.  فقر واألمن الغذائياللبيا�ت 

خطة االستثمار يف موّسًعا لتشر املعلومات عن ا اجلديد لوزارة الزراعة وتنمية الثروة احليوانية اجتماعً وترأس األمني  48-
على أمهيته التوجيهية للقطاع. ويف مارس/آذار، عرضت الوزارة  شدد فيه، 2022 كانون الثاين/يف يناير االزراعة الذكية مناخيً 

أيًضا القيمة املضافة لتحليل نظم املعلومات اجلغرافية إلرشاد التخطيط االستثماري املتكامل خالل املؤمتر الوزاري اإلقليمي 
 آلسيا واحمليط اهلادئ التابع ملنظمة األغذية والزراعة يف دكا، بنغالديش.

يف التخطيط  اخطة االستثمار يف الزراعية الذكية مناخيً لتسهيل دمج خيارات  مفصلةاستعدادات الًيا حوجتري  49-
الشاملة املقاومة والغذائية الزراعية  نظمالسيساعد ذلك يف تعميم �ج و املنتظم على املستوى احمللي يف مقاطعات خمتارة. 

 .التنمية والشركات اخلاصةيف شركاء الللمناخ وحتديد متطلبات االستثمار املهمة حملًيا من 

  جزر سليمان

لالستثمار دعم وزارة الزراعة والثروة احليوانية يف اخلطة العشرية تواصل منظمة األغذية والزراعة يف إطار املبادرة  50-
. وبفضل الدعم املشرتك الذي قدمته منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل )2030-2021ي (قطاع الزراعال والنمو يف

أربعة مكو�ت الذي يتضمن  خطة االستثمار والنمو يف القطاع الزراعيبر�مج  وضعللتنمية الزراعية، متكنت الوزارة من 
 اجمية رئيسية:بر 

 احلوكمة واإلدارة واالبتكار؛ -أ
 على الصعيد الوطين؛واألمن الغذائي والتغذية  -ب
 والرب�مج الوطين لتنمية الثروة احليوانية؛ -ج
 والرب�مج الوطين لتنمية احملاصيل. -د

اشرتك الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية  ا إىل خطة االستثمار والنمو يف القطاع الزراعي،واستنادً  51-
مليون دوالر أمريكي  15، الذي حشد 2021والتغذية" يف عام  لألسواق والزراعة يف تصميم "مشروع االستثمار الزراعي
من أهداف  2و 1 من أجل حتقيق اهلدفني املبادرةيدعم املشروع أهداف و من الرب�مج العاملي للزراعة واألمن الغذائي. 

 .التنمية املستدامة

اء شركلالعمل املعنية ابالشركاء بعنوان "جمموعة  إلشراكعقدت الوزارة أول اجتماع ، 2021ويف نوفمرب/تشرين الثاين  52-
التنمية يف شركاء لأتيحت الفرصة لو التنمية"، بدعم من منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية. يف 

اليا والياابن، ، ووكاالت األمم املتحدة، واملسؤولون من أسرت World Visionاملشاركني، مبا يف ذلك البنك الدويل، ومنظمة 
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على و املطلوبة.  والفنية، وجماالت التدخل، واملساعدة املالية خطة االستثمار والنمو يف القطاع الزراعيللتعرف على أهداف 
أربع مذكرات مفاهيمية ذات أولوية تتعلق برتبية الدواجن، وتطوير صناعة جوز اهلند، مبراجعة الشركاء  قامسبيل املثال، 

 .األغذيةالفاقد واملهدر من  احلد منة، و واحملاصيل اجلذري

 أورواب وآسيا الوسطى -جيم 
 طاجيكستان

تركز و . سنوات لقطاع الزراعة 10خطة استثمار وطنية مدهتا تطوير ا بيد يف طاجيكستان تدعم مبادرة العمل يدً  53-
مكا�ت لتحسني دخل اجملتمعات األفقر اإلاملبادرة بشكل خاص على قطاع األلبان، الذي مت حتديده على أنه يتمتع أبكرب 

 .وتوليد الفرص لتطوير سالسل القيمة

تطبيق التقنيات اجلغرافية املكانية لتحليل أداء قطاع  يفأحد االبتكارات الرئيسية خلطة االستثمار الوطنية  ومتثل 54-
جمموعات بيا�ت جغرافية  املبادرة، أنتج فريق 2020منذ إطالق املبادرة يف عام و الزراعة احلايل يف البالد والتحد�ت القائمة. 

يف طاجيكستان، مبا يف ذلك السكان والبنية التحتية واملوارد الطبيعية واإلنتاج ومعاجلة البيا�ت.  بنظم األغذيةمكانية تتعلق 
 ية املكانية.جمموعات البيا�ت اجلغراف حددهتمال البنك الدويل والصندوق الدويل للتنمية الزراعية مشروعني ميوّ و 

اكتملت النماذج والنسخة و . 2022 شباط/وزارة الزراعة رمسًيا على خطة االستثمار الوطنية يف فربايروصادقت  55-
 .2022آذار /التنمية يف مارسيف شركاء عرضها على الاألولية ملنصة لوحة املتابعة والتقييم ومت 

 الالتينية أمريكا -دال 
. يف البلدان الثمانية املشاركة يف هذا اإلقليم م احلكومات على أعلى مستوىبيد بدعا حتظى مبادرة العمل يدً  56-

ابإلضافة إىل العمل املكثف على املستوى القطري، بدأ الفريق الفين ملنظمة األغذية والزراعة إجراء تقييم ملعاجلة حتد�ت و 
 �ج إقليمي. وضع انعدام األمن الغذائي يف املمرات اجلافة من أجل

 إكوادور

-2020(، وتدعم املبادرة اخلطة الزراعية الوطنية 2020 حزيران/يف يونيو ا بيدالعمل يدً إىل مبادرة إكوادور  انضم 57-
التابع ملنظمة األغذية والزراعة مع احلكومة وأصحاب املصلحة احملليني لتحديد فرص تعزيز  املبادرةيعمل فريق ). و 2030

هذا اجلهد، يتم تنظيم املعلومات حول مجيع الربامج الوطنية واملبادرات اخلاصة، ويتم جزء من وكسلسلة قيمة الكاكاو. 
ستساعد هذه املعلومات يف حتديد نطاق بر�مج االستثمار و سلسلة القيمة.  على امتداد حتديد اجلهات الفاعلة الرئيسية

 .لتحسني سلسلة القيمة

تمكني االنتعاش لاملسمى "تعزيز قدرة احلكومات  تعدد التخصصاتاملجزًءا من مشروع الصندوق إكوادور  ويُعدّ  58-
يف إطار و ." والغذائي الزراعي اإلنتاجمن خالل االستثمارات يف قطاعات  19-جائحة كوفيداالقتصادي واالجتماعي بعد 

كار يف سالسل البتالعناصر احملددة للتحليل  جامعة شيليخطاب اتفاق مع  املنظمة، تعد تعدد التخصصاتاملالصندوق 
، استخدام التحليل جلعل سلسلة قيمة املبادرةسرتاتيجيات سيتم، تبًعا الو النمو. والغذائية القادرة على قيمة الزراعية ال

 واستدامة. الكاكاو أكثر مشوًال 
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كمدخل، تنظم وزارة الزراعة، على أساس إقليمي، ثالثة من مشاريعها املواضيعية اليت   خرائط التصنيفوابستخدام  59-
 Proyecto nacional deاحليوانية ( تركز هذه املشاريع على الثروةو تشكل جزًءا من خطتها الزراعية الوطنية. 

reconversión y sostenibilidad ganadera) واحلراجة (Dinamización del sector forestal productivo 

sostenible( ) والزراعةProyecto integral de diversificación agroproductiva y reconversión 

agrícola(. 

 السلفادور
الوطين الذي يهدف إىل تعزيز قدرة املزارعني على الصمود  RECLIMAيف السلفادور بر�مج تدعم املبادرة  60-

متاًما مع  امتوافقً  اتتضمن �جً و  وزارة الزراعةاليت أطلقتها تغري املناخ. كما أ�ا تدعم اخلطة الرئيسية لإلنقاذ الزراعي  وجه يف
 املبادرة.

تيكااب سلسلة قيمة النب يف سلسلة جبال عن االستثمارات يف تطوير اجلدير ابملالحظة إعداد مذكرة الويشمل  61-
السلفادور  يف النبمع جملس العمل يًدا بيد مبادرة عمل  فريقعمل ويوهي منطقة أعطتها احلكومة األولوية. شيناميكا 

جيمعون معلومات عن اجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة، وتوصيف القطاع و . النبّ للحصول على بيا�ت حول سلسلة قيمة 
 .الوطنية اإلنتاجية، مبا يف ذلك النماذج املالية والواثئق والنظم

وفهم أولو�ت السياسة  النماذجمع �ئب وزير الزراعة للتحقق من خرائط واجتمع فريق املبادرة التابع للمنظمة  62-
كررت وزارة الزراعة والثروة احليوانية رغبتها يف العمل مع الشركاء لتحديث قطاع النب، مع األخذ يف االعتبار و الوطنية. 

 .واملستهلك، والضرورة البيئية، والسوق احمللي، وتصدير "النب اخلاص"لعالقة بني املنتج ا

 بريو

إىل تعزيز التحول الزراعي والتنمية الريفية املستدامة من خالل تعزيز الزراعة ا بيد يسعى اقرتاح مبادرة العمل يدً  63-
 ري يف األقاليم.األسرية وتنشيط االستثمارات العامة واخلاصة إلحداث أتثري اجتماعي واقتصادي كب

منطقة ذات أولوية مبا يتماشى مع اخلطط الزراعية  11أدوات لتحديد  املبادرةطور فريق ، 2021وخالل عام  64-
املناطق الدقيقة، اليت تكملها أدوات أخرى من منظمة األغذية والزراعة  بنماذجاخلاصة  املبادرةتركزت منهجية و الوطنية. 

اجمي ضمن إطار قانوين وبر  بيد امبادرة العمل يدً يتم تطوير و ووزارة الزراعة، على مناطق الزراعة األسرية والتنمية اإلقليمية. 
 :واسع

 ؛وأنظمتهاالزراعة األسرية  لتعزيز وتطوير 30355القانون رقم  -أ
 ؛2021-2015واالسرتاتيجية الوطنية للزراعة األسرية للفرتة  -ب
 ؛2021-2019 للفرتة الوطنية للزراعية األسرية واخلطة -ج
 .2030-2021 للفرتة الوطنية اجلديدة للزراعة األسرية واالسرتاتيجية -د

معايري الختيار سالسل القيمة ذات اإلمكا�ت العالية للحد  املبادرةاختيار األقاليم، ستوفر وابإلضافة إىل  65-
. 19-كوفيدإلنعاش االقتصادي، ال سيما يف قطاع الزراعة األسرية وبني سكان الريف املتضررين من جائحة  لالفقر و  من
 ).Comités Agrarios de Gestiónستعمل املبادرة أيًضا على بناء قدرات جلان اإلدارة الزراعية (و 
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 امع احلكومات اإلقليمية لتحديد سالسل القيمة ذات األولوية (األلبان واحلبوب احمللية والبطاطوعمل فريق املبادرة  66-
قام الفريق بتعيني مصادر التمويل العامة واخلاصة و وغريها) يف ال ليرباتد وكاخاماركا وأجرى تقييًما الحتياجات االستثمار. 

تقييم العائدات االجتماعية هلذه من أجل  العديد من أمناط الزراعة األسرية قيد التطويرهناك و ابستخدام عملية تشاركية. 
 .االستثمارات

أيًضا مع املركز الدويل للبطاطس التابع الحتاد املراكز الدولية للبحوث الزراعية لوضع مقرتحات ويتعاون فريق املبادرة  67-
 .الالستثمار يف قطاع البطاط

 ومشال أفريقيا الشرق األدىن -هاء 
 اليمن 

بر�مج األمم املتحدة اإلمنائي وبر�مج األغذية العاملي، مع حشدت منظمة األغذية والزراعة ، 2021يف مايو/أ�ر  68-
مليون دوالر أمريكي يدعم أهداف احلد من الفقر وحتسني األمن  127بقيمة  ابالشرتاك مع البنك الدويل، مشروًعا شامًال 

 .يهدف املشروع إىل توفري منتجات غذائية مغذية ودعم استعادة سبل العيشو . بيد االعمل يدً الغذائي ملبادرة 
 ولتيسري وضع اسرتاتيجية وطنية للحد من الفقر وحتقيق األمن الغذائي، مت االضطالع ابألنشطة التالية: 69-

مع جمموعة العمل  2022 آذار/اجتماًعا عن بُعد يف مارس دالباليف العمل يًدا بيد عقد فريق مبادرة  -أ
 ر.الفنية يف عدن لوضع اللمسات األخرية على نطاق االسرتاتيجية وخطة االستثما

يف العربية مصر مجهورية تنظيم اجتماع ملدة أربعة أ�م مع جمموعة العمل الفنية والشركات اخلاصة يف ويتم  -ب
 ملناقشة خطة االستثمار. أ�ر/أواخر مايو

من دراسات سالسل قيمة النب ومصايد األمساك املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومت االنتهاء  -ج
سيتم التحقق من صحة هذه الدراسات من قبل ممثلي القطاعني اخلاص والعام و ومؤسسة التمويل الدولية. 

 أ�ر./يف مايو
والثروة السمكية واخلطة الوطنية مع احلكومة على صياغة االسرتاتيجية الوطنية للزراعة ويعمل فريق املبادرة  -د

 .لالستثمار يف الزراعة ومصايد األمساك

البنك الدويل  نوأم. املبادرةواحلكومة اليمنية تعبئة املوارد لتنفيذ املشاريع ضمن أولو�ت ويواصل فريق املبادرة  70-
لتسريع و مليون دوالر أمريكي ملشروع استجابة األمن الغذائي والقدرة على الصمود يف اليمن.  150متويل إضايف بقيمة  على

 :تعبئة املوارد، مت توفري املنتجات التحليلية التالية
 مت االنتهاء من عدد من التشخيصات املوجهة حنو االستثمار وترمجتها إىل اللغة العربية. -أ

املالية الرئيسية لالستثمار يف تقنيات اإلنتاج وما بعد اإلنتاج. وهي متوفرة النماذج إعداد ومت االنتهاء من  -ب
 ا بيد. بادرة العمل يدً التحكم ملالنموذج األويل ملنصة لوحة  يف
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 وضع لوحة حتّكم لضمان تنفيذ املبادرة وإدارهتا وحوكمتها وأتثريها على حنو فعال - ااثلثً 
لرب�مج، مع إاتحة بيا�ت أولية من سبعة بلدان يف جمال الرعاية الصحية التحّكم اخلاصة ابتطوير لوحة استمر  71-

متت و واليمن.  ،ونيبال ،وطاجيكستان ،ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،وجزر سليمان ،بوركينا فاسوو  ،العالية: إثيوبيا
 وحظيت بقبول جيد. ةالسبع البلداناألولية مع  التحكممشاركة منصة لوحة 

سيتم إصدار طلب عرض و اآلن للتطوير لتحسني جتربة املستخدم.  التحكمم األساسي للوحة وخيضع النظا 72-
األشهر املقبلة لتحديد مطور لبناء بنية بيا�ت قائمة على السحابة جتمع املعلومات من جمموعة من املصادر والبلدان  يف

جهود املنظمة لتحديث عمليات رصد براجمها. ويتماشى املختلفة إلاتحتها جلميع أصحاب املصلحة. ويتماشى ذلك مع 
 هذا أيًضا مع سياسات وإجراءات املنظمة اجلغرافية املكانية.

أهداف التنمية غا�ت منتظمة عن التقدم احملرز مقابل معامل الرب�مج و آنية لتقدمي تقارير  التحكملوحة ومت تصميم  73-
تعتمد لوحة و التقدم يف جماالت التدخل.  وتربز، وحتليل املنفعة من حيث الكلفةوفر اآلاثر الرئيسية ا تاملستدامة. كما أ�

إجراء مشاورات  استوجبتأ�ا ما يتعلق ابلوقت والعمل. كما  على حتليل كثيف املوارد وجهود مجع املعلومات يف التحكم
 .املبادرةدعمها تاليت  دالبالبرامج ني هبا مجيًعا لتوجيه وقد استعوثيقة بني احلكومات املضيفة والعديد من الشركاء، 

 الشراكات  شجيعلبناء القدرات الداخلية وت تواصلاسرتاتيجية  وضع -ا رابعً 
 مع الكيا�ت اخلارجية

بطرق  التواصلمع عملية مجع األدلة وإنتاج منتجات ا بيد ليت تدعمها مبادرة العمل يدً العديد من البلدان اتتعامل  74-
بشكل صحيح  املبادرة لضمان نقل مجيع أعمال ى العاملي ضرور�ً على املستو  تواصلاسرتاتيجية وجود  عدّ يو  خمتلفة.

 دد.واملاحنني اجلشركاء ال استقطابو  املبادرةأصحاب املصلحة الرئيسيني، لتعزيز أهداف دعم بر�مج  إىل
اتساق مجيع أنشطة االتصاالت واملشاركة والتوعية من حيث اجلودة والعالمات التجارية والرسائل، حدد ولضمان  75-
تنافسية، شركة لتطوير اسرتاتيجية اتصاالت على املستوى العاملي يف اإلطار الزمين  مناقصة، من خالل عملية املبادرةفريق 
 .فيد املبادرةيمن شأنه أن  الذي
ا إىل تعزيز جهود الدعوة اليت تبذهلا املبادرة من خالل اسرتاتيجية اتصاالت عاملية وتنفيذها الحقً وضع ويهدف  76-

 دعم البلدان املشاركة إلشراك شركاء املستقبل من اجملتمع اإلمنائي والقطاع اخلاص يف التعاون.

 ا بيداملنصة اجلغرافية املكانية التابعة ملبادرة العمل يدً  -ا خامسً 
نظمة األغذية ا بيد التابعة ملالعمل يدً  األداة التقنية الرئيسية ملبادرةتعترب املنصة اجلغرافية املكانية التابعة للمبادرة  77-

أكثر  ، وهي سلعة عامة رقمية، جتمع بني املعلومات اجلغرافية والبيا�ت اإلحصائية يف2019مت إطالقها يف عام وقد والزراعة. 
ذلك األمن الغذائي واحملاصيل والرتبة واملياه واملناخ ومصايد األمساك والثروة احليوانية والغاابت،  من عشرة جماالت مبا يف

 اليت جيب استغالهلا.يساعد على حتديد الفجوات اليت جيب العمل عليها والفرص  مما
 ةوالزراعة ومقدمي البيا�ت العام مبنية على بيا�ت من منظمة األغذيةوإن املنصة اجلغرافية املكانية التابعة للمبادرة  78-

الرئيسيني اآلخرين من األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص ووكاالت الفضاء. 
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اخلاصة اإلحصاءات التابعة لقاعدة البيا�ت اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة أيًضا دمج مجيع البيا�ت من منصة  متو 
 سنة.إىل آخر  وصوًال  1961عام  ذا، منإقليمً  51يف املنظمة ابإلضافة إىل  اعضوً  ابلدً  194ابألغذية والزراعة لـ 

منوها حيث قدمت أحدث األدوات واملعلومات اجلغرافية املكانية وواصلت املنصة اجلغرافية املكانية التابعة للمبادرة  79-
لبيا�ت يف املنتدى املّيسرة ابالزراعة  من أجلومت االعرتاف هبا كأفضل منصة تعاونية ا بيد بلدان مبادرة العمل يدً جلميع 

 .جائزة التميز العاملي يف الزراعة واألمن الغذائي حازت علىحيث  أمسرتداميف  2022 ميف عاالعاملي اجلغرايف املكاين 


