بناء القدرة عىل الصمود لتحسني األمن الغذايئ
والتغذية يف الرشق األدىن وشامل أفريقيا ()FSN

اإلطار االسرتاتيجي الجديد ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
منــذ عــام  2012ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة (الفــاو) تقــوم بعمليــة بحــث اســراتيجي لتحديــد
الظــروف التــي يف ظلهــا ميكــن أن تتحقــق التنميــة الزراعيــة ،وذلــك يف ضــوء التوجهــات العامليــة .إن الوظائــف
األساســية للمنظمــة وأفضليتهــا النســبية ،كونهــا منظمــة زراعيــة قامئــة عــى املعرفــة ،تجعلهــا قــادرة عــى وضــع آليــات
تســمح مبواجهــة التحديــات القامئــة.
ونتيجــة لذلــك مــن املتوقــع أن يحــدث تغيــر تحــويل لتحديــد دور الفــاو يف مســاعدة البلــدان املســتفيدة ،ومــن ثــم
تعزيــز تنفيــذ مختلــف برامــج املنظمــة مبــا تحملــه مــن آثــار ،يف إطــار صالحياتهــا .وتلتــزم هــذه الربامــج باألولويــات
اإلقليميــة مــن خــال نهــج محــدد دقيــق قائــم عــى النتائــج .هــذا وقــد تــم وضــع اســراتيجيات مختلفــة ومبــادئ
توجيهيــة لتحســن التعــاون داخــل منظومــة األمــم املتحــدة ،ومــع املنظــات غــر الحكوميــة ومنظــات املجتمــع
املــدين ،والقطــاع الخــاص .أيضــاً تــم إجــراء تغيــرات كبــرة لتعزيــز قــدرة املكاتــب الالمركزيــة للفــاو عــى تنفيــذ
األنشــطة .وقــد أدت هــذه التغيــرات إىل تحســن عمليــة تحديــد األولويــات اإلقليميــة وتعزيــز القــدرة عــى االســتجابة
لألولويــات اإلقليميــة بطريقــة أكــر فعاليــة ويف الوقــت املناســب.
ويف ســياق وضــع اإلطــار االســراتيجي الجديــد ملنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة  ،متــت مراجعــة األهــداف
الرئيســية الثالثــة للمنظمــة وصياغــة خمســة أهــداف اســراتيجية.

ثالثة أهداف رئيسية
•القضاء عىل الجوع وانعدام األمن الغذايئ وســوء التغذية
•القضــاء عىل الفقر ودفع عجلة التقــدم االقتصادي واالجتامعي للجميع
•اإلدارة املســتدامة واســتغالل املــوارد الطبيعيــة مبــا فيهــا األرض وامليــاه والهــواء واملنــاخ واملــوارد الوراثيــة لصالــح
أجيــال الحــارض واملســتقبل
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خمسة أهداف اسرتاتيجية
الهدف االسرتاتيجي :1
اإلســهام يف اســتئصال الجوع وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية.
الهدف االسرتاتيجي :2
زيادة وتحســن توفري املنافع والخدمات من الزراعة والغابات ومصايد االســاك بطريقة مســتدامة.
الهدف االسرتاتيجي :3
الحـ ّد من الفقر يف الريف.
الهدف االسرتاتيجي :4
متكني نظم زراعية وغذائية شــاملة وفعالة.
الهدف االسرتاتيجي :5
زيادة قدرة ســبل العيش عىل مواجهة التهديدات واألزمات.

آليات العمل
تقــوم منظمةالفــاو بجمــع وتعميــم املعلومــات حــول الغــذاء والزراعــة واملــوارد الطبيعيــة عــى شــكل ســلع عامــة
عامليــة .إال أن هــذا ليــس مســارا أحاديــا :فاملنظمــة تلعــب دور همــزة الوصــل مــن خــال تحديــد والعمــل مــع رشكاء
مختلفــن ميتلكــون الخــرات الطويلــة ،وتيســر الحــوار مــا بــن أولئــك الذيــن ميتلكــون املعرفــة ومــن يحتاجونهــا .ومــن
خــال تحويــل املعرفــة إىل فعــل ،تقــوم منظمــة الفــاو بالربــط مــا بــن امليــدان ومبــادرات وطنيــة وإقليميــة وعامليــة يف
دورة تبادليــة تقــوي كل واحــدة منهــا األخــرى .ومــن خــال تجميــع كافــة الجهــود تقــوم بتيســر الـراكات مــن أجــل
األمــن الغــذايئ والتغذيــة ،والتنميــة الزراعيــة والريفيــة مــا بــن الحكومــات ،والــركاء التنمويــن ،واملجتمــع املــدين
والقطــاع الخــاص.
وقــد تــم التوصــل إىل منــط مبتكــر بوضــع «مبــادرات إقليميــة» كآليــة للرتكيــز عــى األولويــات اإلقليميــة مــع االســتفادة
مــن مجموعــة مــن املناهــج األساســية ،املدرجــة يف اإلطــار التــايل.
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املناهج األساسية
•توفري املعلومات ودعم االنتقال إىل الزراعة املســتدامة
•تعزيز اإلرادة السياســية وتبادل الخربة يف مجال السياســات
•تقويــة الرشاكــة بني القطاعني العام والخاص من أجل تحســن زراعة الحيازات الصغرية
•نقل املعرفة إىل املســتوى امليداين
•مســاندة البلدان للوقاية مــن املخاطر والتخفيف من آثارها

امليزة التنافسية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة كوكالة منفذة للمشاريع
•منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة هــي منظمــة معرفــة عامليــة متخصصــة يف توفــر املســاعدة يف مجــال
السياســات والتعــاون الفنــي للــدول األعضــاء .وميكــن اســتخدام املامرســات الفضــى والــدروس املســتخلصة مــن
املشــاريع امليدانيــة التــي تنفذهــا الفــاو وغريهــا.
•لــدى منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة قــوة عاملــة مكرســة ومتعــددة التخصصــات وميكــن لهــا أن توفــر
تخصصــات فنيــة متنوعــة دعــا لتنفيــذ املرشوعــات ولضــان أعــى مســتويات الجــودة الفنيــة.
•ال ينحــر تواجــد قــدرات املنظمــة مــن حيــث الخــرة الفنيــة واإلداريــة يف مقــر املنظمــة الرئيــي فقــط بــل
تتــوزع يف كافــة شــبكات املكاتــب اإلقليميــة وشــبه اإلقليميــة والوطنيــة ولديهــا روابــط قويــة مــع حكومــات الــدول
األعضــاء.
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املكتب اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف الرشق األدىن وشامل أفريقيا
ست أولويات إقليمية
خــال مؤمتــر منظمــة األغذيــة والزراعــة اإلقليمــي للــرق األدىن الــذي عقــد يف عــام  ،2012تــم تحديــد األولويــات
اآلتيــة:
•تعزيــز األمن الغذايئ والتغذية
•تعزيز اإلنتاج الزراعي املســتدام والتنمية الريفية من أجل تحســن ســبل العيش
•اإلدارة املســتدامة للمــوارد الطبيعية والحفاظ عليها
•تطوير أنظمة غذائية فعالة ومســتدامة وتنافســية وتخفيض خســائر وهدر الغذاء
•االســتجابة آلثار التغري املناخي وتطوير اســراتيجيات للتأقلم معه
•االســتعداد واالســتجابة لطوارئ الغذاء والزراعة وزيادة القدرة عىل الصمود والتصدي للتهديدات واألزمات
وباإلضافــة إىل األولويــات اإلقليميــة ،تــم تحديــد ثــاث قضايــا رئيســية تغطــي كافــة املجــاالت وتشــمل :توليــد املعرفــة
وتعميمهــا ،املســاواة يف النــوع االجتامعــي ،والتعــاون اإلقليمــي .ســوف يتــم تعزيــز هــذه األولويــات كأنشــطة داعمــة
مــن أجــل تحقيــق األهــداف اإلقليميــة.

ثالث مبادرات إقليمية
تــم صياغــة ثــاث مبــادرات إقليميــة يف الــرق األدىن وشــال أفريقيــا تعكــس األولويــات التــي عــرت عنهــا الــدول
األعضــاء ومبنيــة عــى مبــادئ امللكيــة املشــركة للبلــدان واملشــاركة والرشاكــة .وتركــز هــذه األولويــات عــى االبتــكار
والتعــاون املعــزز مــا بــن بلــدان اإلقليــم .كــا تركــز عــى رضورة اســتخدام نهــج متعــددة االختصاصــات ملعالجــة
املشــاكل ســواء مــع البلــدان أو مــع الــركاء اإلقليميــن والدوليــن .وتعتمــد املبــادرات اإلقليميــة عــى فــرق تخصصيــة
تشــمل مهنيــن مــن املكاتــب الالمركزيــة واملقــر الرئيــى للمنظمــة.
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•بنــاء القدرة عىل الصمود من اجــل تعزيز األمن الغذايئ والتغذية
تهــدف هــذه االســراتيجية اإلقليميــة إىل دعــم الــدول األعضــاء يف جهودهــا نحــو تحقيــق أهــداف األمــن الغــذايئ
والتغذيــة بينــا هــي معرضــة لتحديــات الضعــف الحــاد والصدمــات والضغوطــات .وتعكــس أولويــات بلــدان اإلقليــم
ف ـرادى حاجــة مشــركة لبنــاء القــدرة عــى الصمــود ليــس مــن أجــل التعامــل مــع نقــاط الضعــف هــذه والصدمــات
والضغوطــات فحســب ،بــل أيضــا مــن أجــل اســتغالل الفــرص املتاحــة لتقويــة القــدرات عــى املــدى الطويــل .تركــز
املبــادرة عــى بنــاء مؤسســات وأســواق وأنظمــة إنتــاج لألمــن الغــذايئ والتغذيــة قــادرة عــى مواجهــة األزمــات  ،كــا
تركــز عــى النهــج متعــدد االختصاصــات الــذي يدمــج مــا بــن األبعــاد السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة
الرضوريــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة يف أوضــاع معقــدة ومتعــددة املخاطــر .وبهــذه الطريقــة تقــوم املبــادرة بالجمــع
مــا بــن املســاعدة الطارئــة حيــث يكــون رد الفعــل املبكــر رضوريــا ملســاعدة أولئــك الذيــن يحتاجــون لالهتــام
العاجــل ،وبــن أهــداف التنميــة طويلــة األمــد التــي تعنــى مبصلحــة البلــد وتقدمــه يف املســتقبل .ســتعزز املبــادرة
أيضــا مــن القــدرة عــى الوصــول إىل املعلومــات ذات الصلــة يف اإلقليــم بهــدف زيــادة التعــاون والتنســيق يف مجــال
السياســات مــا بــن الــدول األعضــاء.
•زراعــة الحيازات الصغرية لتحقيق التنمية الشــاملة
الهــدف العــام مــن هــذه املبــادرة اإلقليميــة هــو مســاعدة البلــدان عــى تقليــل الفقــر الريفــي يف اإلقليــم مــن خــال
برامــج متامســكة موجهــة للتنميــة الزراعيــة للحيــازات الصغــرة  .ســتعالج املبــادرة التحديــات املرتبطة بزراعــة الحيازات
الصغــرة مــن خــال نهــج ثــايث )1( :تحســن اإلحاطــة بكافــة أنــواع أصحــاب الحيــازات الصغــرة وأبعــاد العاملــة
املرتبطــة بهــم والصــات مــع األســواق والعوائــق التــي يواجهونهــا وذلــك بهــدف دعــم السياســات واالســراتيجيات
عــى أســاس علمــي ومــن أجــل وضــع أولويــات التدخــات باإلضافــة إىل االســتهداف األفضــل لالســتثامرات يف القطاعــن
العــام والخــاص )2( ،تحســن اإلنتاجيــة بشــكل مســتدام ،والجــودة ،والقيمــة املضافــة ،واالســتدامة املجتمعيــة وقابليــة
القطــاع للحيــاة ،و( )3تقويــة أصحــاب الحيــازات الصغــرة املنخرطــن يف الزراعــة والحــراج ومصايــد االســاك ،مبــا
يشــمل تقويــة املؤسســات املهنيــة ودعــم خلــق فــرص عمــل كريــم يف الريــف للشــباب والنســاء.
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•ندرة املياه
تــم صياغــة املبــادرة اإلقليميــة حــول نــدرة امليــاه ملســاعدة بلــدان إقليــم الــرق األدىن وشــال أفريقيــا عــى التعامــل
مــع أحــد أكــر التحديــات التــي تواجههــا :الســعي مــن أجــل تحقيــق األمــن املــايئ والغــذايئ لصالــح التنميــة االجتامعيــة
واالقتصاديــة تحــت ظــروف غــر مســبوقة مــن تســارع نــدرة امليــاه .أمــا أهــداف املبــادرة فهــي :تعزيــز السياســات
واالســتثامرات والحوكمــة واملامرســات الفضــى مــن أجــل زيــادة إنتاجيــة األرايض وامليــاه بشــكل مســتدام ،وتوفــر
األدوات مــن أجــل التخطيــط االســراتيجي للتخصيــص األمثــل واملســتدام للمــوارد املائيــة النــادرة ،وتطبيــق اســراتيجية
تعاونيــة إقليميــة مــن أجــل أجنــدة إلصــاح قطــاع امليــاه.
منطقة الرشق األدىن وشــال أفريقيا
سورية
العراق

إيران

تونس
لبنان

األردن
الضفة الغربية وقطاع غزة

املغرب
الجزائر

اإلمارات

البحرين
قطر

سوريا

مرص

ليبيا

السعودية

عامن

موريتانيا
اليمن

السودان

بلــدان منطقــة الــرق األدىن وشــال أفريقيــا :الجزائــر ،البحريــن ،مــر ،إيـران ،العـراق ،األردن ،الكويــت ،لبنــان ،ليبيــا،
موريتانيــا ،املغــرب ،عــان ،قطــر ،الســعودية ،الســودان ،ســورية ،تونــس ،اإلمــارات ،اليمــن ،الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
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بناء القدرة عىل الصمود لتحسني األمن الغذايئ والتغذية
يف الرشق األدىن وشامل أفريقيا ()FSN
األساس املنطقى
تتعــرض بلــدان إقليــم الــرق األدىن وشــال أفريقيــا ملجموعــة واســعة مــن الصدمــات املتكــررة ،الطبيعيــة ومــن
صنــع البــر ،ومنهــا ارتفــاع نســبة حــدوث النزاعــات واألزمــات املمتــدة ،وآثــار تغــر املنــاخ مبــا فيهــا تك ـرار وقــوع
حــاالت الجفــاف والفيضانــات املفاجئــة ،وزيــادة نــدرة امليــاه ،ومخاطــر ســالمة األغذيــة ،وتقلــب األســعار الدوليــة
لألغذيــة ،فضــال عــن التفــﴚ املتكــرر ألم ـراض الحيــوان واآلفــات واألم ـراض النباتيــة العابــرة للحــدود .وتــؤدي هــذه
العوامــل إىل تفاقــم التحديــات الهيكليــة لألمــن الغــذايئ والتغذيــة التــي ظلــت بلــدان املنطقــة تواجههــا يف مســاعيها
لتحقيــق أهدافهــا املتعلقــة بالقضــاء عــى الجــوع وســوء التغذيــة ،مــع القيــام يف الوقــت ذاتــه بــإدارة واســتخدام
مواردهــا الطبيعيــة بطريقــة مســتدامة بيئيــا .ويفــرض ارتفــاع معــدالت النمــو الســكاين ،التــي تبلــﻎ يف املتوســط مــا
يزيــد عــن  2.2يف املائــة ســنويا لإلقليــم بــأرسه ،باإلضافــة إىل تزايــد التوســع الحــرضى ،ضغوطــا كبــرة عــى الطلــب عــى
األغذيــة وامليــاه .ويف الوقــت نفســه ،تشــكل قاعــدة املــوارد الطبيعيــة املحــدودة والهشــة وتناقــص معــدل اإلنتاجيــة
الزراعيــة بصفــة عامــة قيــودا رئيســية عــى إمــدادات األغذيــة املحليــة ،مــا يجعــل اإلقليــم معتمــدا اعتــادا كبــرا
عــى الــواردات لتلبيــة االحتياجــات مــن املــواد الغذائيــة األساســية ،وشــديد التأثــر بارتفــاع وتقلــب األســعار الدوليــة
لألغذيــة ،وغــر ذلــك مــن العوامــل الخارجيــة الســلبية.

إنعدام األمن الغذايئ
18
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6.8
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حقائق وأرقام من إقليم الرشق األدىن وشامل أفريقيا
الواردات الغذائية

الفاقد واملهدر من األغذية

مجموع اإلحتياجات
من األغذية

األغذية الصالحة
لألكل

النزاعات وعدم االستقرار

الواردات الغذائية
أكثر من %50

ما يصل اﱃ ٪37
من األغذية
يفقد ويهدر
كل عام

عىل مدى السنوات القليلة املاضية،
شهد  12بلدا يف إقليم الرشق األدىن
وشامل أفريقيا شكال واحدا عىل
األقل من أشكال عدم االستقرار،
شملت االضطرابات األهلية أو
الحروب أو األزمات املمتدة.

نهــج إقليمــي لبنــاء القــدرة عــىل الصمــود يف مواجهــة األزمــات والصدمــات يف إقليــم الــرشق األدىن
وشــامل أفريقيــا
يعــد بنــاء القــدرة عــى مواجهــة هــذه التهديــدات املختلفــة والتخفيــف مــن املخاطــر التــي تفرضهــا عــى األمــن
الغــذايئ والتغذيــة ،والتــي ميتــد أثرهــا إيضــا إىل الســالم واالســتقرار والتنميــة االقتصاديــة يف اإلقليــم ،أم ـرا حاســا.
وسيســتلزم وضــع خطــة للصمــود يف مجــال األمــن الغــذايئ والتغذيــة يف الــرق األدىن وشــال أفريقيــا العمــل عــى
ثالثــة مســتويات:
( )1بنــاء قاعــدة أدلــة لتحســن فهــم العوامــل املحركــة للتهديــدات املختلفــة ،ومــا يرتبــط بهــا مــن املخاطــر التــي
تفرضهــا عــى األمــن الغــذايئ والتغذيــة؛
( )2إعتــاد وتنفيــذ اســراتيجيات وبرامــج ،يف األجــل القصــر ،تحمــي وتدعــم الزراعــة واألغذيــة والتغذيــة مــن خــالل
بنــاء قــدرة املجتمعــات املحليــة واملؤسســات عــى الصمــود ،مــع التصــدي يف الوقــت نفســه للعوامــل األساســية
الطويلــة األجــل املحركــة للمخاطــر والكــوارث واألزمــات؛
( )3تعزيــز التعــاون اإلقليمي للتصدي لألزمات والصدمات يف اإلقليم بشــكل جاعي.
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النهج التعاوين بني أصحاب املصلحة املتعددين والتعاون اإلقليمي

تبنــي املبــادرة اإلقليميــة عــى املبــادرات والربامــج القامئــة املتعلقــة باألمــن الغــذايئ والتغذيــة يف اإلقليــم ،مبــا يف ذلــك
الربنامــج الطــارئ لألمــن الغــذايئ العــريب لجامعــة الــدول العربيــة ،واملبــادرة اإلقليميــة بشــأن «االســتثامر الزراعــي
العــريب يف الســودان للمســاهمة يف ســد الفجــوة الغذائيــة وتحقيــق األمــن الغــذايئ العــريب» ،وعمــل املجموعــة
املواضيعيــة املعنيــة باألمــن الغــذايئ التابعــة آلليــة األمــم املتحــدة للتنســيق اإلقليمــي .وتدعــم املبــادرة هيئــات وضــع
السياســات ،مثــل املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي لجامعــة الــدول العربيــة واملنتــدى اإلقليمــي ألصحــاب املصلحــة
املتعدديــن حــول األمــن الغــذايئ والتغذيــة مــن أجــل تعزيــز مســاهامتها يف زيــادة قــدرة ســبل كســب العيــش عــى
الصمــود يف وجــه التهديــدات واألزمــات املتعــددة امل ُ َع ـ َّرض لهــا اإلقليــم .وتســتفيد أيضــا مــن برامــج منظمــة األغذيــة
والزراعــة الجاريــة وعملياتهــا املتعلقــة بالسياســات عــى الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي الفرعــي وتدعمهــا ،وخاصــة
تلــك التــي تتعلــق باألمــن الغــذايئ والتغذيــة ،واضعــة يف الصــدارة التخطيــط وصياغــة السياســات لتحقيــق القــدرة
عــى الصمــود يف مواجهــة الكــوارث باإلضافــة إىل إدارة الكــوارث والحــد منهــا.

خمسة مجاالت للرتكيز

تركز املبادرة اإلقليمية عىل مجاالت العمل الخمســة الرئيســية التالية:
•تعزيز قدرات وضع أطر للسياســات وأطر مؤسســية متســقة لتحقيق األمن الغذايئ والتنمية املســتدامني؛
•إعــداد بيانــات ومعلومــات موثوقة عن األمن الغذايئ وتبادل املعارف لتســتفيد منها نظم دعم القرار؛
•تشجيع إنشاء نظم فعالة ومستدامة لألغذية ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل خفض الفاقد واملهدر من األغذية؛
•تعزيــز إمــكان حصــول األرس واملجتمعات املحلية عىل األغذية املأمونة واملغذية واملتنوعة عىل نحو مســتدام؛
•بنــاء قــدرة األرس واملجتمعــات املحليــة والنظــم الزراعية-اإليكولوجيــة عــى توقــع واســتيعاب اآلثــار الســلبية
للصدمــات الطبيعيــة وتلــك التــي يتســبب فيهــا البــر ،والتعــايف منهــا.
والبلدان التــي يجري الرتكيز عليها هي:
•البلدان املترضرة من األزمة الســورية ،أى ســورية ،واألردن ،ولبنان ،والعراق؛
•البلــدان املعرضة لألزمات (أو األزمات املتكررة) ،أى الســودان ،واليمــن ،والضفة الغربية وقطاع غزة؛
•البلــدان التي متر مبرحلــة انتقالية ،أى موريتانيا ،ومرص؛
•البلدان املعرضة بشدة ملخاطر اإلمدادات الخارجية لألغذية (سيجري اختيار بلدين اثنني عىل أساس تجريبي).
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الرشكاء الرئيسيون

تشــجع املبــادرة اإلقليميــة الحــوار والرشاكــة مــع الجهــات الفاعلــة الرئيســية يف اإلقليــم ،ومــن بينهــا الحكومــات
واملنظــات اإلقليميــة واملجتمــع املــدين واألوســاط األكادمييــة ووكاالت األمــم املتحــدة ورشكاء التنميــة اآلخــرون
النشــطون يف اإلقليــم ،مــن أجــل التصــدي عــى نحــو مشــرك للتحديــات املحــددة ومســاعدة البلــدان يف تحقيــق نتائــج
ملموســة يف ســعيها لتحقيــق أهدافهــا للقضــاء عــى الفقــر.

املامرسة العملية :أمثلة للمشاريع والتدابري املتخذة
عىل املستوى اإلقليمي
إنشــاء شــبكة شــاملة ملعلومــات األمــن الغــذايئ لدعــم األمــن الغــذايئ وتدخــات دعــم ســبل العيــش يف حــاالت
الطــوارئ يف البلــدان املتــررة مــن األزمــة الســورية
الجهــات املانحة :املكتب األمرييك للمســاعدات الخارجية يف حــاالت الكوارث ،ومنظمة األغذية والزراعة
الــركاء :منظمــة  iMMAPلدعم إدارة املعلومات ،وحكومات البلــدان املعنية ،واملنظامت غري الحكومية
الهــدف :يســعى الربنامــج إىل التوصــل إىل فهــم مشــرك لحالــة األمــن الغــذايئ والتغذيــة لإلقليــم وتوســيع نطــاق
هــذا الفهــم ليشــمل أصحــاب املصلحــة املعنيــن باألمــن الغــذايئ والتغذيــة يف البلــدان املتــررة مــن األزمــة الســورية
(ســورية ،واألردن ،ولبنــان ،وإقليــم كردســتان يف الع ـراق).
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الشبكة اإلقليمية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية
الجهــة املانحة :منظمة األغذية والزراعة
الــركاء :وزارات البلــدان األعضــاء يف منظمــة األغذيــة والزراعــة ،وجميــع أصحــاب املصلحــة املعنيــن بالفاقــد واملهــدر
مــن األغذيــة
الهــدف :الشــبكة اإلقليميــة للحــد مــن الفاقــد واملهــدر مــن األغذيــة إلقليــم الــرق األدىن وشــال أفريقيــا هــي منــر
متعــدد التخصصــات ألصحــاب املصلحــة املتعدديــن لتبــادل املعــارف واملعلومــات والخــرات ،أنشــئت لدعــم الجهــود
املبذولــة للحــد مــن الفاقــد واملهــدر مــن األغذيــة يف اإلقليــم .وباإلضافــة إىل كونهــا مرك ـزا للمعرفــة والبيانــات فــإن
القصــد مــن هــذه الشــبكة هــو القيــام ،بالتعــاون مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة والــركاء ،بتكملــة ودعــم املبــادرات
الوطنيــة لوضــع خطــط عمــل قامئــة عــى األدلــة للحــد مــن الفاقــد واملهــدر مــن األغذيــة ،لهــا غايــات وخطــوط أســاس
ومــؤرشات وأهــداف واضحــة.

حوار السياسات حول األمن الغذايئ والتغذية
اســتنادا إىل توصيــات املؤمتــر اإلقليمــي الثالثــن للــرق األدىن ،واملؤمتــر اإلقليمــي الحــادي والثالثــن للــرق األدىن،
يقــوم املكتــب اإلقليمــي للــرق األدىن وشــال أفريقيــا ،بالتعــاون مــع أمانــة لجنــة األمــن الغــذايئ العاملــي وأعضــاء
مجموعــة العمــل املواضيعيــة بشــأن األمــن الغــذايئ والتغذيــة التابعــة آلليــة التنســيق اإلقليمــي ،بتنظيــم حلقــات
عمــل إقليميــة ســنوية ألصحــاب املصلحــة املتعدديــن حــول األمــن الغــذايئ والتغذيــة .ويوفــر املنتــدى الســنوى منــرا
للحــوار بشــأن السياســات ،حيــث ميكــن للبلــدان األعضــاء والجهــات املانحــة واملؤسســات املاليــة واملنظــات اإلقليميــة
ومنظــات املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص ومنظومــة األمــم املتحــدة واألوســاط األكادمييــة ومؤسســات األبحــاث
والجهــات املشــاركة األخــرى مناقشــة تحديــات األمــن الغــذايئ والتغذيــة يف اإلقليــم ،واقــراح الحلــول ،واملشــاركة يف
مناقشــات دورات لجنــة األمــن الغــذايئ العاملــي.
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عىل الصعيد الوطني
مجــال الرتكيــز  :1تعزيــز قــدرات وضــع أطــر متســقة للسياســات واعيــة باملخاطــر وبرامــج لالســتثامر لتحقيــق
األمــن الغــذايئ والتغذيــة املســتدامني عــى الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي
تقــوم منظمــة األغذيــة والزراعــة بــدور قيــادي وبتقديــم الدعــم التقنــي يف تنفيــذ وثيقــة السياســات الوطنيــة لألمــن
الغــذايئ والتغذيــة يف الســودان ،وقامــت كذلــك بتقديــم الدعــم واملســاهامت يف وضــع االســراتيجية الوطنيــة لألمــن
الغــذايئ يف اليمــن .ويف إطــار هــذا املجــال مــن مجــاالت الرتكيــز ،دعمــت املنظمــة أيضــا الحــوار الدائــر بشــأن إعــداد
االســراتيجيات املتعلقــة بالزراعــة يف مــر والســودان.

مجــال الرتكيــز  :2إنشــاء نظــم معلومــات األمــن الغــذايئ القامئــة عــى األدلــة وتبــادل املعــارف لدعــم عمليــات
اتخــاذ القـرار
سياسات األمن الغذايئ وبرنامج بناء القدرات (السودان)
برنامــج تطوير نظــم معلومات األمن الغذايئ (اليمن)
الجهــة املانحة :املفوضية األوروبية
الــركاء :األمانــة الفنيــة لألمــن الغــذايئ بــوزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،ووزارة الزراعــة والــري ،ووزارة الــروة
الحيوانيــة والســمكية ،ووزارة الصحة/الصحــة العامــة والســكان ،ووزارة التجــارة والصناعــة ،ومكتــب اإلحصــاءات،
ووكاالت األرصــاد الجويــة ،ووكاالت األمــم املتحــدة ،وشــبكة نظــم اإلنــذار املبكــر باملجاعــات ،واملنظــات غــر الحكومية
الهــدف :تعزيــز جمــع وتحليــل معلومــات األمــن الغــذايئ الرئيســية عــى املســتوى القطــري لدعــم السياســات/اتخاذ
الق ـرار (الســودان ،اليمــن)
يوضــح العمــل الحــايل والســابق بشــأن تعزيــز معلومــات األمــن الغــذايئ ونظــم اإلنــذار املبكــر أن تبــادل معلومــات
األمــن الغــذايئ واملعــارف القامئــة عــى األدلــة بكفــاءة ،مــن خــال القيــام بتقديــم البيانــات واملعلومــات وإجـراء التحليــل
املوضوعــي يف الوقــت املناســب وعــى نحــو جديــر بالثقــة ،هــو رشط أســايس لصياغــة السياســات وكذلــك أداة ال غنــى
عنهــا للتخطيــط لالســتجابة الفعالــة وللربمجــة .ويهــدف املــروع إىل تعزيــز نظــم معلومــات األمــن الغــذايئ واإلنــذار
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املبكــر مــن خــال دعــم السياســات ،وجمــع البيانــات وتحليلهــا بشــأن نظــام معلومــات الســوق ،والتحليــل املتكامــل لألمن
الغذايئ/التصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ ،ورصــد إنتــاج املحاصيــل ،ورصــد الــروة الحيوانيــة والســمكية ،ورصــد
املــوارد الطبيعيــة .وعــاوة عــى ذلــك ،يعتــزم نــر معلومــات للمســاعدة يف بنــاء إطــار مؤســي متــن .وســتدعم هــذه
املســاعي جهــود االســتجابة اإلنســانية وسياســات وبرامــج بنــاء القــدرة عــى الصمــود يف األجــل الطويــل عــى حــد ســواء.

مجــال الرتكيــز  :3إنشــاءنظــم ف ّعالــة ومســتدامة لألغذيــة ،مــع إيــاء اهتــام خــاص لخفــض الفاقــد واملهــدر
مــن األغذيــة ولحصــول األرس عــى أغذيــة مأمونــة ومغذيــة ومتنوعــة
بناء القدرات للحد من الفاقد من األغذية يف الرشق األدىن (مرص ،وإيران ،واألردن ،ولبنان)
الجهــة املانحة :منظمة األغذية والزراعة
الرشكاء :وزارات الزراعة ومؤسســات البحوث الوطنية يف بلدان املرشوع األربعة
الهــدف :تعزيــز القــدرات الوطنيــة للقــادة املحليــن لجمعيــات املنتجــن،
ومديــري الصناعــات الغذائيــة ،والعاملني يف اإلرشــاد الزراعي بشــأن تحســن
إدارة سلســلة القيمــة مــن أجــل منــع الفاقــد مــن األغذيــة الــذي ميكــن
تفاديــه ،وبالتــايل الحفــاظ عــى القيمــة االقتصاديــة والتغذويــة لألغذيــة.
سيســهم هــذا املــروع يف تحســن سالســل القيمــة والنظــم الغذائيــة
املســتدامة يف أربعــة بلــدان مــن خــال تحســن القــدرة عــى الحــد مــن
أوجــه القصــور يف سلســلة القيمــة ،وبالتــايل تقليــل الفاقــد مــن األغذيــة،
وزيــادة الخيــارات املتاحــة للتســويق ،وزيــادة دخــول املزارعــن ومتــداويل
األغذيــة ومجهزيهــا وموزعيهــا ومس ـ ِّوقيها .وباإلضافــة إىل ذلــك ،ســيجري
املــروع تقييــات للفاقــد مــن األغذيــة يف سالســل القيمــة املختــارة،
ويضــع مناهــج دراســية وخطــوط توجيهيــة التقــاء الفاقــد مــن األغذيــة،
ويعقــد سلســلة مــن حلقــات العمــل لبنــاء القــدرات يف مجــال الحــد مــن أوجــه القصــور يف سالســل القيمــة .وســيتم
استكشــاف فــرص تك ـرار املــروع وتوســيع نطاقــه ،مبــا يف ذلــك وضــع خطــط وطنيــة متســقة وقامئــة عــى األدلــة
للحــد مــن الفاقــد واملهــدر مــن األغذيــة.
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مجــال الرتكيــز  :4تعزيــز حصــول األرس واملجتمعــات املحليــة عــى األغذيــة املأمونــة واملغذيــة واملتنوعــة عــى
نحــو مســتدام
تحسني األمن الغذايئ والتغذوى لألرس يف مرص باستهداف النساء والشباب
الجهة املانحة :إيطاليا
الــركاء :وزراة الزراعــة واســتصالح األرايض ،ووزارة الصحــة ،ووزارة الرتبيــة والتعليــم ،ووزارة التضامــن االجتامعــي،
واملنظــات غــر الحكوميــة
الهــدف :تحســن الحالــة التغذويــة لألطفــال واألرس يف أفقــر القــرى يف مــر ،مــن خــال تهيئــة بيئــة تكفــل األمــن
الغــذايئ.
يهــدف املــروع إىل مســاعدة الحكومــة يف مــر ومؤسســاتها املعنيــة واملجتمعــات املحليــة يف تحســن األمــن الغــذايئ
والتغــذوي للفئــات الضعيفــة ،مــن خــال تحســن مهــارات النســاء والشــباب يف إنتــاج األغذيــة وتربيــة الحيوانــات
الصغــرة وســائر األنشــطة املتعلقــة باألغذيــة وريــادة املشــاريع ،باإلضافــة إىل زيــادة مســتوى معارفهــم يف مجــال
التغذيــة مــن خــال التعليــم وخطــط التوعيــة لتغيــر الســلوك .وعــاوة عــى ذلــك ،سيســاعد املــروع الحكومــة
املرصيــة يف تحقيــق الهــدف املتمثــل يف تحســن الحالــة التغذويــة للرضــع وصغــار األطفــال مــن خــال تهيئــة بيئــة
تكفــل األمــن الغــذايئ ،يتــاح فيهــا للنســاء والشــباب الحصــول عــى األغذيــة الكافيــة واملتنوعــة مــن مصــادر حيوانيــة
ونباتيــة عــى الســواء ،وتوفَــر لهــم فيهــا املعــارف واملهــارات الالزمــة املتعلقــة باســتخدام األغذيــة عــى نحــو يكفــل
اســتهالك نظــم غذائيــة وافيــة مــن الناحيــة التغذويــة.

14

مجــال الرتكيــز  :5تعزيــز قــدرة األرس واملجتمعــات املحليــة والنظــم الزراعية-اإليكولوجيــة عــى توقــع
واســتيعاب اآلثــار الســلبية للصدمــات الطبيعيــة وتلــك التــي يتســبب فيهــا البــر ،والتعــايف منهــا
القيــام بعمليــات طارئــة للتحصــن والتغذيــة تســتهدف املاشــية التــي ترعــى عــى طــول الحــدود الســورية -
اللبنانيــة (لبنــان)

الجهة املانحة :قســم التنميــة الدولية باململكة املتحدة
الــركاء :وزارة الزراعــة :مصلحــة الصحــة الحيوانيــة؛ ومديريــة تربيــة وإنتــاج الدواجــن والطيــور؛ ومديريــة اإلرشــاد
الزراعــي
الهــدف :منــع انتشــار األم ـراض الحيوانيــة العابــرة للحــدود مــن
ســورية مــن خــال حمــات التحصــن الطارئــة املوجهــة ومنــع
املزيــد مــن الخســائر ألصــول الــروة الحيوانيــة عــن طريــق تغذيــة
القطعــان التــي يرعاهــا البــدو يف املراعــي املتدهــورة يف املناطــق
اللبنانيــة املحاذيــة لســورية.
تشــكل األمــراض الحيوانيــة العابــرة للحــدود واملخاطــر التــي
تتعــرض لهــا سلســلة األغذيــة تهديــدات لســبل معيشــة النــاس
ولألمــن الغــذايئ والتغذيــة يف اإلقليــم .وكجــزء مــن تصــدي منظمــة
األغذيــة والزراعــة ألثــر النـزاع يف ســورية عــى البلــدان املجــاورة،
قامــت املنظمــة باالشــراك مــع وزارة الزراعــة يف لبنــان ،بحملــة
وطنيــة للتحصــن الجامعــي ملكافحــة ثالثــة أمــراض حيوانيــة
رئيســية مــن األمــراض الحيوانيــة العابــرة للحــدود ،وكذلــك
تقديــم أعــاف ذات جــودة لزيــادة إنتــاج املاشــية .والهــدف مــن املــروع هــو زيــادة دخــل أصحــاب الحيــازات
الصغــرة الفقـراء ،ويف الوقــت نفســه حاميــة األصــول التــي تؤ ِّمــن لهــم ســبل العيــش .وييــر إقامــة املــدارس امليدانيــة
للمزارعــن التعلــم وتبــادل أفضــل املامرســات واالبتــكارات ،ومواصلــة تعزيــز معــارف وإنتاجيــة املزارعــن ،وتدعيــم
قدرتهــم عــى الصمــود يف مواجهــة الصدمــات يف املســتقبل.

15

التأهــب والتصــدي للصدمــات التــي تؤثــر عــى املزارعــن والرعــاة ذوي القــدرة املنخفضــة عــى الصمــود يف
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة

الجهة املانحة :وزارة الشــؤون الخارجيــة والتجارة والتنمية الكندية
الــركاء :وزارة الزراعة ،واملنظامت غري الحكومية
الهــدف :املســاعدة يف حاميــة وتحســن األمــن الغــذايئ وصمــود ســبل معيشــة املجتمعــات املحليــة الضعيفــة والتــي
تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذايئ يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،مــع الرتكيــز بشــكل خــاص عــى املنطقــة جيــم،
ومنطقــة التــاس ،وقطــاع غــزة

يعــد الحفــاظ عــى القــدرة اإلنتاجيــة (رأس املــال الطبيعــي والبــري واملــايل) للمزارعــن والرعــاة ،مــن خــال سلســلة
مــن التدخــات التــي تتصــدى للصدمــات املتعــددة ،رشطــا مســبقا لبنــاء ســبل للعيــش قــادرة عــى مقاومــة الصدمــات.
ويتيــح اإلطــار املتعــدد الســنوات للمــروع مجموعــة متنوعــة مــن التدخــات املتكاملــة (مثــل بناء/إصــاح خزانــات
امليــاه واآلبــار ،وخزانــات تجميــع ميــاه األمطــار ،ومكافحــة األم ـراض الحيوانيــة واآلفــات النباتيــة ،واســتصالح األرايض،
وتوفــر أصنــاف بــذور األعــاف املتحملــة للجفــاف ،وتهيئــة حظائــر الحيوانــات لفصــل الشــتاء) ،التــي تتصــدى
ملجموعــة كاملــة مــن الصدمــات الطبيعيــة والبيئيــة والسياســية التــي يتعــرض لهــا املزارعــون والرعــاة ضعــاف القــدرة
عــى الصمــود يف الضفــة الغربيــة وقطــاع الغــزة.

الدعم الطارئ إلنتاج القمح والشعري يف الشتاء يف سورية
الجهة املانحة :قســم التنميــة الدولية باململكة املتحدة
الرشكاء :وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ،والهالل األحمر العريب الســوري ،واتحاد الغرف الزراعية الســورية
الهــدف :تحســن األمــن الغــذايئ وســبل املعيشــة وظــروف التغذيــة لــأرس الضعيفــة التــي تعيــش يف املناطــق املتــررة
مــن األزمــة مــن خــال توفــر بــذور الحبــوب
ال ي ـزال القمــح يشــكل مصــدرا رئيســيا للغــذاء يف ســورية ،ولــأرس املزارعــة عــى وجــه الخصــوص .ومــع ذلــك ،فقــد
تأثــر اإلنتــاج بشــدة بســبب األزمــة .ونظــرا للتــدين الكبــر يف اإلنتــاج الزراعــي ،فــإن دعــم إنتــاج الحبــوب وســبل
العيــش املرتبطــة بهــا ملاليــن األرس الريفيــة هــو عامــل رئيــي للمســاعدة يف تخفيــف نــدرة الخبــز واألغذيــة األساســية
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للفق ـراء ،وتقليــل االعتــاد عــى الــواردات واملعونــة الغذائيــة .ومــن شــأن تقديــم دعــم إضــايف إلنتــاج الخــروات يف
أفنيــة املنــازل أن يعــزز األمــن الغــذايئ والتغذيــة عــى مســتوى األرس ويســاعد يف تجنــب مزيــد مــن التدهــور يف نوعيــة
النظــام الغــذايئ والكميــة املســتهلكة مــن املغذيــات الدقيقــة للمترضريــن مــن األزمــة.

اســتعادة وتحســن وحاميــة والحفــاظ عــى األمــن الغــذايئ والتغذيــة واملســاهمة يف صمــود ســبل العيــش
للمجتمعــات املحليــة األكــر ضعفــا يف النيــل األزرق ،وجنــوب كردفــان ،وغــرب كردفــان (الســودان)

الجهــة املانحة :املكتب األمرييك للمســاعدة الخارجية يف حاالت الكوارث
الــركاء :وزارة الزراعــة والري ،ووزارة الرثوة الحيوانية والســمكية ،واملنظامت غري الحكومية
الهــدف :الحــد مــن انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد للضعفــاء املترضريــن مــن الن ـزاع والكــوارث الطبيعيــة؛ واســتعادة
وتحســن األمــن الغــذايئ وســبل املعيشــة لــأرس الضعيفــة يف واليتــي النيــل األزرق وكردفــان؛ واســتعادة وتحســن
املــوارد الطبيعيــة حــول املســتوطنات التــي تــأوي النازحني/الالجئــن ومناطــق العــودة؛ وتعزيــز التنســيق بــن أعضــاء
قطــاع األمــن الغــذايئ وســبل العيــش لبنــاء قــدرات املؤسســات والجهــات الفاعلــة الوطنيــة للتأهــب لالحتياجــات
الناشــئة للمســتفيدين املســتهدفني واالســتجابة لهــا بفعاليــة.
تهــدف هــذه التدخــات إىل تعزيــز االعتــاد عــى الــذات بــن الفئــات الضعيفــة مــن خــال متكينهــا مــن تغطيــة
احتياجاتهــا مــن األغذيــة عــن طريــق زيــادة اإلنتــاج وإدرار الدخــل .وعــاوة عــى ذلــك ،تبنــي أنشــطة املنظمــة قــدرة
األرس واملجتمعــات املحليــة الريفيــة املتــررة مــن األزمــة عــى الصمــود مــن خــال حاميــة أصــول ســبل عيشــها (مثــل
املــوايش واملــوارد الطبيعيــة) التــي يعتمــد عليهــا أمنهــا الغــذايئ بشــكل حاســم .ويركــز املــروع ،عــى وجــه الخصــوص،
عــى تحســن وصــول أرس املزارعــن والرعــاة الضعيفــة إىل األصــول اإلنتاجيــة واملدخــات والخدمــات ،مــا ميكنهــا مــن
زيــادة أمنهــا الغــذايئ والحفــاظ عــى ســبل عيشــها .وتعــزز هــذه األنشــطة أيضــا قــدرات إدرار الدخــل لــدى الفئــات
الســكانية املحرومــة بشــكل خــاص ،مثــل األرس التــي تعولهــا النســاء ،مــن خــال توفــر فــرص متنوعــة لكســب الــرزق.
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الدعم الرسيع األثر إلنتاج األغذية وإدرار الدخل (العراق)
الجهة املانحة :اململكة العربية الســعودية
الــركاء :وزارة الزراعة ،واملنظامت غــر الحكومية الدولية والوطنية
الهــدف :الحــد مــن انعــدام األمــن الغــذايئ والتغذيــة ،وتهيئــة فــرص للعمــل وزيــادة الدخــل الــذي تــدره األرس الريفيــة
الضعيفــة (مبــا يف ذلــك أصحــاب الحيــازات الصغــرة واملزارعــون الهامشــيون ،واألج ـ َّراء الزراعيــون واملــردون داخــل
العـراق) مــن خــال دعــم اإلنتــاج املحــي لألغذيــة وإصــاح األصــول املجتمعيــة اإلنتاجيــة.
تركــز أنشــطة املــروع عــى توفــر مدخــات للتعجيــل بتحســن توافــر األغذيــة والدخــل لــأرس (مثــل تربيــة الدواجــن
يف األفنيــة الخلفيــة للمنــازل ،وأعــال البســتنة املنزليــة ،واملجــرات الصغــرة) .ونظ ـرا لقــر دورة إنتــاج الخــروات
فمــن املمكــن إنتــاج محاصيــل متعــددة .ويُعــزز هــذا الدعــم مــن خــال أنشــطة تهــدف إىل تعزيــز املهــارات التقنيــة
للمــرأة ،ســيتم تنفيذهــا بالتعــاون مــع منظــات التصــدي للمعوقــات األخــرى (خاصــة التغذيــة ونظافــة األغذيــة)
التــي تواجههــا األرس الضعيفــة .وتتيــح النقــود مقابــل العمــل (يف شــكل تحويــات نقديــة) – املقرتنــة بتوفــر مــا يلــزم
مــن مدخــات وبنــاء القــدرات والدعــم التقنــي– وســيلة إلعــادة بنــاء ســبل العيــش وتيــر قبــول املرشديــن داخليــا يف
املجتمعــات املضيفــة لهــم ،بينــا تهيــئ فرصــا للعمــل ،وتزيــد القــوة الرشائيــة وتحســن فــرص الحصــول عــى األغذيــة.
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تقديم الدعم إلصالح مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي يف اليمن
الجهــة املانحة :املكتب األمرييك للمســاعدات الخارجية يف حاالت الكوارث
الــركاء :وزارة الزراعة والري ،ومركــز رصد ومكافحة الجراد الصحراوي
الهــدف :إعــادة تشــغيل مركــز مراقبــة ومكافحــة الجـراد الصحـراوي لــي
يفــي بالتزاماتــه اإلقليميــة والدوليــة املتفــق عليهــا فيــا يتعلــق مبكافحــة
الجــراد الصحــراوي يف مناطــق التكاثــر وتنفيــذ اســراتيجية وقائيــة
للمكافحــة.
يعــد اليمــن واحــدا مــن البلــدان الرئيســية يف املنطقــة الوســطى التــي
تضــم مناطــق هامــة ملواطــن تكاثــر الج ـراد الصح ـراوي ،تقــع يف الركــن
الجنــويب الرشقــي مــن ســاحل البحــر األحمــر .وتشــكل حالــة انعــدام
األمــن الســائدة واملــوارد املحــدودة للمؤسســات الوطنيــة صعوبــات
خطــرة لنــر املعلومــات التــي متكــن مــن تطبيــق اســراتيجية تنفيذيــة
فعالــة للوقايــة مــن الجــراد الصحــراوي.

ما هي أسباب االستثامر يف املبادرة اإلقليمية لألمن الغذايئ والتغذية؟

تعتمــد بلــدان الــرق األدىن وشــال أفريقيــا اعتــادا شــديدا عــى واردات األغذيــة ،وهــي عرضــة للعديــد مــن املخاطــر
ومواطــن الضعــف األخــرى التــي تشــكل تحديــات خطــرة تواجــه الجهــود التــي تبذلهــا للقضــاء عــى الجــوع وانعــدام
األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة .وتشــر التقدي ـرات إىل أن  79مليــون نســمة ( 11يف املائــة مــن مجمــوع الســكان) يف
اإلقليــم يعانــون مــن نقــص مزمــن يف التغذيــة ،ويعــاين حــوايل  31يف املائــة مــن األطفــال مــن التقــزم .ولطاملــا اعتــر
الخلــل يف التــوازن يف الحصــول عــى األغذيــة محــركا رئيســيا لعــدم االســتقرار يف اإلقليــم .وتلــزم اســتثامرات لتعزيــز
نظــم معلومــات األمــن الغــذايئ ،وتدعيــم األمــن الغــذايئ ،وإدارة املخاطــر واملؤسســات ،وبنــاء قــدرة املجتمعــات
املحليــة واألرس الزراعيــة عــى الصمــود .ومــن شــأن هــذا أن يســهم يف تحســن حالــة األمــن الغــذايئ والتغذيــة بــن
الفئــات الفقــرة واألكــر ضعفــا يف املجتمــع ،وأن يدعــم كذلــك التامســك االجتامعــي واالســتقرار وقــدرة بلــدان هــذه
املنطقــة عمومــا عــى الصمــود.
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