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اإلطار االسرتاتيجي الجديد ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

ــد  ــراتيجي لتحدي ــث اس ــة بح ــوم بعملي ــاو( تق ــدة )الف ــم املتح ــة لألم ــة والزراع ــة األغذي ــام 2012 ومنظم ــذ ع من
ــف  ــة. إن الوظائ ــات العاملي ــوء التوجه ــك يف ض ــة، وذل ــة الزراعي ــق التنمي ــن أن تتحق ــا ميك ــي يف ظله ــروف الت الظ
األساســية للمنظمــة وأفضليتهــا النســبية، كونهــا منظمــة زراعيــة قامئــة عــى املعرفــة، تجعلهــا قــادرة عــى وضــع آليــات 

ــة. ــات القامئ ــة التحدي ــمح مبواجه تس

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 
ــادئ  ــم وضــع اســراتيجيات مختلفــة ومب ــج. هــذا وقــد ت ــم عــى النتائ ــق قائ ــة مــن خــالل نهــج محــدد دقي اإلقليمي
ــع  ــات املجتم ــة ومنظ ــر الحكومي ــات غ ــع املنظ ــدة، وم ــم املتح ــة األم ــل منظوم ــاون داخ ــن التع ــة لتحس توجيهي
ــذ  ــى تنفي ــاو ع ــة للف ــب الالمركزي ــدرة املكات ــز ق ــرة لتعزي ــرات كب ــراء تغي ــم إج ــاً ت ــاص. أيض ــاع الخ ــدين، والقط امل
األنشــطة. وقــد أدت هــذه التغيــرات إىل تحســن عمليــة تحديــد األولويــات اإلقليميــة وتعزيــز القــدرة عــى االســتجابة 

ــة ويف الوقــت املناســب. ــة بطريقــة أكــر فعالي ــات اإلقليمي لألولوي

ــة والزراعــة لألمــم املتحــدة ، متــت مراجعــة األهــداف  ــد ملنظمــة األغذي ويف ســياق وضــع اإلطــار االســراتيجي الجدي
ــة للمنظمــة وصياغــة خمســة أهــداف اســراتيجية. الرئيســية الثالث

ثالثة أهداف رئيسية

• القضاء عى الجوع وانعدام األمن الغذايئ وســوء التغذية	
• القضــاء عى الفقر ودفع عجلة التقــدم االقتصادي واالجتاعي للجميع 	
• ــح 	 ــة لصال ــاخ واملــوارد الوراثي ــاه والهــواء واملن ــا األرض واملي ــة مبــا فيه اإلدارة املســتدامة واســتغالل املــوارد الطبيعي

ــال الحــارض واملســتقبل أجي
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خمسة أهداف اسرتاتيجية

الهدف االسرتاتيجي 1:
اإلســهام يف اســتئصال الجوع وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية. 

الهدف االسرتاتيجي 2:
زيادة وتحســن توفر املنافع والخدمات من الزراعة والغابات ومصايد االســاك بطريقة مســتدامة. 

الهدف االسرتاتيجي 3:
الحــّد من الفقر يف الريف. 

الهدف االسرتاتيجي 4:
متكن نظم زراعية وغذائية شــاملة وفعالة. 

الهدف االسرتاتيجي 5:
زيادة قدرة ســبل العيش عى مواجهة التهديدات واألزمات.

آليات العمل

ــة  ــة عــى شــكل ســلع عام ــوارد الطبيعي ــة وامل ــات حــول الغــذاء والزراع ــم املعلوم ــاو بجمــع وتعمي ــوم منظمةالف تق
عامليــة. إال أن هــذا ليــس مســارا أحاديــا: فاملنظمــة تلعــب دور همــزة الوصــل مــن خــالل تحديــد والعمــل مــع رشكاء 
مختلفــن ميتلكــون الخــربات الطويلــة، وتيســر الحــوار مــا بــن أولئــك الذيــن ميتلكــون املعرفــة ومــن يحتاجونهــا. ومــن 
خــالل تحويــل املعرفــة إىل فعــل، تقــوم منظمــة الفــاو بالربــط مــا بــن امليــدان ومبــادرات وطنيــة وإقليميــة وعامليــة يف 
دورة تبادليــة تقــوي كل واحــدة منهــا األخــرى. ومــن خــالل تجميــع كافــة الجهــود تقــوم بتيســر الــراكات مــن أجــل 
ــدين  ــع امل ــن، واملجتم ــركاء التنموي ــات، وال ــن الحكوم ــا ب ــة م ــة والريفي ــة الزراعي ــة، والتنمي ــذايئ والتغذي ــن الغ األم

والقطــاع الخــاص.

وقــد تــم التوصــل إىل منــط مبتكــر بوضــع »مبــادرات إقليميــة« كآليــة للركيــز عــى األولويــات اإلقليميــة مــع االســتفادة 
مــن مجموعــة مــن املناهــج األساســية، املدرجــة يف اإلطــار التــايل.
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املناهج األساسية

• توفر املعلومات ودعم االنتقال إىل الزراعة املســتدامة	
• تعزيز اإلرادة السياســية وتبادل الخربة يف مجال السياســات	
• تقويــة الراكــة بن القطاعن العام والخاص من أجل تحســن زراعة الحيازات الصغرة	
• نقل املعرفة إىل املســتوى امليداين	
• مســاندة البلدان للوقاية مــن املخاطر والتخفيف من آثارها	

امليزة التنافسية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة كوكالة منفذة للمشاريع

• ــر املســاعدة يف مجــال 	 ــة متخصصــة يف توف ــة عاملي ــم املتحــدة هــي منظمــة معرف ــة لألم ــة والزراع منظمــة األغذي
ــن  ــدروس املســتخلصة م ــن اســتخدام املارســات الفضــى وال ــدول األعضــاء. وميك ــي لل ــاون الفن السياســات والتع

ــا. ــاو وغره ــا الف ــي تنفذه ــة الت املشــاريع امليداني
• لــدى منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة قــوة عاملــة مكرســة ومتعــددة التخصصــات وميكــن لهــا أن توفــر 	

تخصصــات فنيــة متنوعــة دعــا لتنفيــذ املروعــات ولضــان أعــى مســتويات الجــودة الفنيــة.
• ــل 	 ــط ب ــي فق ــة الرئي ــر املنظم ــة يف مق ــة واإلداري ــربة الفني ــث الخ ــن حي ــة م ــدرات املنظم ــد ق ــر تواج ال ينح

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

ــات  ــد األولوي ــم تحدي ــذي عقــد يف عــام 2012، ت ــة والزراعــة اإلقليمــي للــرق األدىن ال خــالل مؤمتــر منظمــة األغذي
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 التغر املناخي وتطوير اســراتيجيات للتأقلم معه	
• االســتعداد واالســتجابة لطوارئ الغذاء والزراعة وزيادة القدرة عى الصمود والتصدي للتهديدات واألزمات	

وباإلضافــة إىل األولويــات اإلقليميــة، تــم تحديــد ثــالث قضايــا رئيســية تغطــي كافــة املجــاالت وتشــمل: توليــد املعرفــة 
وتعميمهــا، املســاواة يف النــوع االجتاعــي، والتعــاون اإلقليمــي. ســوف يتــم تعزيــز هــذه األولويــات كأنشــطة داعمــة 

مــن أجــل تحقيــق األهــداف اإلقليميــة.

ثالث مبادرات إقليمية

ــا تعكــس األولويــات التــي عــربت عنهــا الــدول  ــادرات إقليميــة يف الــرق األدىن وشــال أفريقي تــم صياغــة ثــالث مب
األعضــاء ومبنيــة عــى مبــادئ امللكيــة املشــركة للبلــدان واملشــاركة والراكــة. وتركــز هــذه األولويــات عــى االبتــكار 
ــة  ــات ملعالج ــددة االختصاص ــج متع ــتخدام نه ــى رضورة اس ــز ع ــا ترك ــم. ك ــدان اإلقلي ــن بل ــا ب ــزز م ــاون املع والتع
املشــاكل ســواء مــع البلــدان أو مــع الــركاء اإلقليميــن والدوليــن. وتعتمــد املبــادرات اإلقليميــة عــى فــرق تخصصيــة 

ــة واملقــر الرئيــى للمنظمــة. تشــمل مهنيــن مــن املكاتــب الالمركزي
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• بنــاء القدرة عىل الصمود من اجــل تعزيز األمن الغذايئ والتغذية	

ــذايئ  ــن الغ ــداف األم ــق أه ــو تحقي ــا نح ــاء يف جهوده ــدول األعض ــم ال ــة إىل دع ــراتيجية اإلقليمي ــذه االس ــدف ه ته
والتغذيــة بينــا هــي معرضــة لتحديــات الضعــف الحــاد والصدمــات والضغوطــات. وتعكــس أولويــات بلــدان اإلقليــم 
فــرادى 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 واالجتاعيــة والبيئيــة 
الرضوريــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة يف أوضــاع معقــدة ومتعــددة املخاطــر. وبهــذه الطريقــة تقــوم املبــادرة بالجمــع 
ــام  ــون لالهت ــن يحتاج ــك الذي ــاعدة أولئ ــا ملس ــر رضوري ــل املبك ــون رد الفع ــث يك ــة حي ــاعدة الطارئ ــن املس ــا ب م
ــادرة  ــه يف املســتقبل. ســتعزز املب ــد وتقدم ــى مبصلحــة البل ــي تعن ــد الت ــة األم ــة طويل ــن أهــداف التنمي العاجــل، وب
ــادة التعــاون والتنســيق يف مجــال  أيضــا مــن القــدرة عــى الوصــول إىل املعلومــات ذات الصلــة يف اإلقليــم بهــدف زي

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 خــالل 
برامــج متاســكة موجهــة للتنميــة الزراعيــة للحيــازات الصغــرة . ســتعالج املبــادرة التحديــات املرتبطة بزراعــة الحيازات 
ــة  ــاد العال ــرة وأبع ــازات الصغ ــاب الحي ــواع أصح ــة أن ــة بكاف ــن اإلحاط ــاليث: )1( تحس ــج ث ــالل نه ــن خ ــرة م الصغ
ــم السياســات واالســراتيجيات  ــدف دع ــك به ــا وذل ــي يواجهونه ــق الت ــع األســواق والعوائ ــم والصــالت م املرتبطــة به
عــى أســاس علمــي ومــن أجــل وضــع أولويــات التدخــالت باإلضافــة إىل االســتهداف األفضــل لالســتثارات يف القطاعــن 
العــام والخــاص، )2( تحســن اإلنتاجيــة بشــكل مســتدام، والجــودة، والقيمــة املضافــة، واالســتدامة املجتمعيــة وقابليــة 
ــا  ــاك، مب ــد االس ــراج ومصاي ــة والح ــن يف الزراع ــرة املنخرط ــازات الصغ ــاب الحي ــة أصح ــاة، و)3( تقوي ــاع للحي القط

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 أكــرب التحديــات التــي تواجههــا: الســعي مــن أجــل تحقيــق األمــن املــايئ والغــذايئ لصالــح التنميــة االجتاعيــة 
ــز السياســات  ــادرة فهــي: تعزي ــاه. أمــا أهــداف املب واالقتصاديــة تحــت ظــروف غــر مســبوقة مــن تســارع نــدرة املي
ــر  ــتدام، وتوف ــكل مس ــاه بش ــة األرايض واملي ــادة إنتاجي ــل زي ــن أج ــى م ــات الفض ــة واملارس ــتثارات والحوكم واالس
األدوات مــن أجــل التخطيــط االســراتيجي للتخصيــص األمثــل واملســتدام للمــوارد املائيــة النــادرة، وتطبيــق اســراتيجية 

تعاونيــة إقليميــة مــن أجــل أجنــدة إلصــالح قطــاع امليــاه.

منطقة الرشق األدىن وشــامل أفريقيا

سوريا

الجزائر

املغرب

موريتانيا

البحرين

الضفة الغربية وقطاع غزة 

العراق
إيران

السودان

ليبيا

تونس

لبنان
األردن

مر

قطر
السعوديةاإلمارات

اليمن

عان

بلــدان منطقــة الــرشق األدىن وشــامل أفريقيــا: الجزائــر، البحريــن، مــر، إيــران، العــراق، األردن، الكويــت، لبنــان، ليبيــا، 
موريتانيــا، املغــرب، عــان، قطــر، الســعودية، الســودان، ســورية، تونــس، اإلمــارات، اليمــن، الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة

سورية
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بناء القدرة عىل الصمود لتحسني األمن الغذايئ والتغذية

)FSN( يف الرشق األدىن وشامل أفريقيا

األساس املنطقى

ــن  ــة وم ــررة، الطبيعي ــات املتك ــن الصدم ــعة م ــة واس ــا ملجموع ــال أفريقي ــرق األدىن وش ــم ال ــدان إقلي ــرض بل تتع
ــار تغــر املنــاخ مبــا فيهــا تكــرار وقــوع  صنــع البــر، ومنهــا ارتفــاع نســبة حــدوث النزاعــات واألزمــات املمتــدة، وآث
ــة  ــب األســعار الدولي ــة، وتقل ــاه، ومخاطــر ســالمة األغذي ــدرة املي ــادة ن ــة، وزي ــات املفاجئ ــاف والفيضان حــاالت الجف
لألغذيــة، فضــال عــن التفــيش املتكــرر ألمــراض الحيــوان واآلفــات واألمــراض النباتيــة العابــرة للحــدود. وتــؤدي هــذه 
العوامــل إىل تفاقــم التحديــات الهيكليــة لألمــن الغــذايئ والتغذيــة التــي ظلــت بلــدان املنطقــة تواجههــا يف مســاعيها 
ــتخدام  ــإدارة واس ــه ب ــت ذات ــام يف الوق ــع القي ــة، م ــوء التغذي ــوع وس ــى الج ــاء ع ــة بالقض ــا املتعلق ــق أهدافه لتحقي
ــا. ويفــرض ارتفــاع معــدالت النمــو الســكاين، التــي تبلــغ يف املتوســط مــا  مواردهــا الطبيعيــة بطريقــة مســتدامة بيئي
يزيــد عــن 2.2 يف 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 
ــرا  ــادا كب ــم معتمــدا اعت ــة، مــا يجعــل اإلقلي ــة املحلي ــودا رئيســية عــى إمــدادات األغذي ــة بصفــة عامــة قي الزراعي
عــى الــواردات لتلبيــة االحتياجــات مــن املــواد الغذائيــة األساســية، وشــديد التأثــر بارتفــاع وتقلــب األســعار الدوليــة 

ــة الســلبية. ــة، وغــر ذلــك مــن العوامــل الخارجي لألغذي
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نهــج إقليمــي لبنــاء القــدرة عــىل الصمــود يف مواجهــة األزمــات والصدمــات يف إقليــم الــرشق األدىن 
وشــامل أفريقيــا

ــن  ــى األم ــا ع ــي تفرضه ــر الت ــن املخاط ــف م ــة والتخفي ــدات املختلف ــذه التهدي ــة ه ــى مواجه ــدرة ع ــاء الق ــد بن يع
ــرا حاســا.  ــم، أم ــة يف اإلقلي ــة االقتصادي ــتقرار والتنمي ــا إيضــا إىل الســالم واالس ــد أثره ــي ميت ــة، والت ــذايئ والتغذي الغ
ــا العمــل عــى  ــة يف الــرق األدىن وشــال أفريقي وسيســتلزم وضــع خطــة للصمــود يف مجــال األمــن الغــذايئ والتغذي

ــة مســتويات: ثالث

ــي  ــا مــن املخاطــر الت ــط به ــدات املختلفــة، ومــا يرتب ــة لتحســن فهــم العوامــل املحركــة للتهدي ــاء قاعــدة أدل بن  )1(
ــة؛ ــذايئ والتغذي ــن الغ ــى األم ــا ع تفرضه

إعتــاد وتنفيــذ اســراتيجيات وبرامــج، يف األجــل القصــر، تحمــي وتدعــم الزراعــة واألغذيــة والتغذيــة مــن خــالل   )2(
بنــاء قــدرة املجتمعــات املحليــة واملؤسســات عــى الصمــود، مــع التصــدي يف الوقــت نفســه للعوامــل األساســية 

الطويلــة األجــل املحركــة للمخاطــر والكــوارث واألزمــات؛

تعزيــز التعــاون اإلقليمي للتصدي لألزمات والصدمات يف اإلقليم بشــكل جاعي.  )3(

ية
غذ

األ
ن 

 م
در

مله
 وا

قد
فا

 ال

حقائق وأرقام من إقليم الرشق األدىن وشامل أفريقيا
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عىل مدى السنوات القليلة املاضية، 

شهد 12 بلدا يف إقليم الرشق األدىن 

وشامل أفريقيا شكال واحدا عىل 

األقل من أشكال عدم االستقرار، 

شملت االضطرابات األهلية أو 

الحروب أو األزمات املمتدة.

 ما يصل اىل ٪37

من األغذية

يفقد ويهدر 

كل عام

مجموع اإلحتياجات

من األغذية

الواردات الغذائية

أكثر من %50

األغذية الصالحة

لألكل
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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 
ــي  ــتثار الزراع ــة بشــأن »االس ــادرة اإلقليمي ــة، واملب ــدول العربي ــة ال ــريب لجامع ــذايئ الع ــن الغ ــارئ لألم ــج الط الربنام
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 
ــدى اإلقليمــي ألصحــاب املصلحــة  ــة واملنت ــدول العربي ــس االقتصــادي واالجتاعــي لجامعــة ال ــل املجل السياســات، مث
املتعدديــن حــول األمــن الغــذايئ والتغذيــة مــن أجــل تعزيــز مســاهاتها يف زيــادة قــدرة ســبل كســب العيــش عــى 
الصمــود يف وجــه التهديــدات واألزمــات املتعــددة املَُعــرَّض لهــا اإلقليــم. وتســتفيد أيضــا مــن برامــج منظمــة األغذيــة 
والزراعــة  الجاريــة وعملياتهــا املتعلقــة بالسياســات عــى الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي الفرعــي وتدعمهــا، وخاصــة 
ــدرة  ــق الق ــة السياســات لتحقي ــط وصياغ ــة يف الصــدارة التخطي ــة، واضع ــذايئ والتغذي ــن الغ ــق باألم ــي تتعل ــك الت تل

عــى الصمــود يف مواجهــة الكــوارث باإلضافــة إىل إدارة الكــوارث والحــد منهــا. 

خمسة مجاالت للرتكيز

تركز املبادرة اإلقليمية عى مجاالت العمل الخمســة الرئيســية التالية:

• تعزيز قدرات وضع أطر للسياســات وأطر مؤسســية متســقة لتحقيق األمن الغذايئ والتنمية املســتدامن؛	
• إعــداد بيانــات ومعلومــات موثوقة عن األمن الغذايئ وتبادل املعارف لتســتفيد منها نظم دعم القرار؛	
• تشجيع إنشاء نظم فعالة ومستدامة لألغذية، مع الركيز بشكل خاص عى خفض الفاقد واملهدر من األغذية؛	
• تعزيــز إمــكان حصــول األرس واملجتمعات املحلية عى األغذية املأمونة واملغذية واملتنوعة عى نحو مســتدام؛ 	
• بنــاء قــدرة األرس واملجتمعــات املحليــة والنظــم الزراعية-اإليكولوجيــة عــى توقــع واســتيعاب اآلثــار الســلبية 	

ــا. ــايف منه ــر، والتع ــا الب ــبب فيه ــي يتس ــك الت ــة وتل ــات الطبيعي للصدم

والبلدان التــي يجري الركيز 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، ومر؛	
• البلدان املعرضة بشدة ملخاطر اإلمدادات الخارجية لألغذية )سيجري اختيار بلدين اثنن عى أساس تجريبي(.	
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الرشكاء الرئيسيون

ــات  ــا الحكوم ــن بينه ــم، وم ــية يف اإلقلي ــة الرئيس ــات الفاعل ــع الجه ــة م ــوار والراك ــة الح ــادرة اإلقليمي ــجع املب تش
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 

ــر. ــى الفق ــاء ع ــا للقض ــق أهدافه ــعيها لتحقي ــة يف س ملموس

املامرسة العملية: أمثلة للمشاريع والتدابري املتخذة

عىل املستوى اإلقليمي

إنشــاء شــبكة شــاملة ملعلومــات األمــن الغــذايئ لدعــم األمــن الغــذايئ وتدخــالت دعــم ســبل العيــش يف حــاالت 
الطــوارئ يف البلــدان املتــررة مــن األزمــة الســورية

الجهــات املانحة: املكتب األمرييك للمســاعدات الخارجية يف حــاالت الكوارث، ومنظمة األغذية والزراعة

الــرشكاء: منظمــة iMMAP لدعم إدارة املعلومات، وحكومات البلــدان املعنية، واملنظات غر الحكومية

ــاق  ــيع نط ــم وتوس ــة لإلقلي ــذايئ والتغذي ــن الغ ــة األم ــرك لحال ــم مش ــل إىل فه ــج إىل التوص ــعى الربنام ــدف: يس اله
هــذا الفهــم ليشــمل أصحــاب املصلحــة املعنيــن باألمــن الغــذايئ والتغذيــة يف البلــدان املتــرضرة مــن األزمــة الســورية 

ــراق(. ــم كردســتان يف الع ــان، وإقلي )ســورية، واألردن، ولبن
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الشبكة اإلقليمية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية

الجهــة املانحة: منظمة األغذية والزراعة

الــرشكاء: 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 منــرب 
متعــدد التخصصــات ألصحــاب املصلحــة املتعدديــن لتبــادل املعــارف واملعلومــات والخــربات، أنشــئت لدعــم الجهــود 
ــإن  ــات ف ــة والبيان ــزا للمعرف ــا مرك ــة إىل كونه ــم. وباإلضاف ــة يف اإلقلي ــد واملهــدر مــن األغذي ــة للحــد مــن الفاق املبذول
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

ــرق األدىن،  ــن لل ــادي والثالث ــي الح ــر اإلقليم ــرق األدىن، واملؤمت ــن لل ــي الثالث ــر اإلقليم ــات املؤمت ــتنادا إىل توصي اس
ــا، بالتعــاون مــع أمانــة لجنــة األمــن الغــذايئ العاملــي وأعضــاء  يقــوم املكتــب اإلقليمــي للــرق األدىن وشــال أفريقي
ــات  ــم حلق ــي، بتنظي ــيق اإلقليم ــة التنس ــة آللي ــة التابع ــذايئ والتغذي ــن الغ ــأن األم ــة بش ــل املواضيعي ــة العم مجموع
عمــل إقليميــة ســنوية ألصحــاب املصلحــة املتعدديــن حــول األمــن الغــذايئ والتغذيــة. ويوفــر املنتــدى الســنوى منــربا 
للحــوار بشــأن السياســات، حيــث ميكــن للبلــدان األعضــاء والجهــات املانحــة واملؤسســات املاليــة واملنظــات اإلقليميــة 
ــة ومؤسســات األبحــاث  ــم املتحــدة واألوســاط األكادميي ــة األم ومنظــات املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص ومنظوم
ــول، واملشــاركة يف  ــم، واقــراح الحل ــة يف اإلقلي ــات األمــن الغــذايئ والتغذي والجهــات املشــاركة األخــرى مناقشــة تحدي

ــة األمــن الغــذايئ العاملــي.      مناقشــات دورات لجن



12

عىل الصعيد الوطني

مجــال الرتكيــز 1: تعزيــز قــدرات وضــع أطــر متســقة للسياســات واعيــة باملخاطــر  وبرامــج لالســتثامر لتحقيــق 
األمــن الغــذايئ والتغذيــة املســتدامني عــىل 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 واملســاهات يف وضــع االســراتيجية الوطنيــة لألمــن 
الغــذايئ يف اليمــن. ويف إطــار هــذا املجــال مــن مجــاالت الركيــز، دعمــت املنظمــة أيضــا الحــوار الدائــر بشــأن إعــداد 

االســراتيجيات املتعلقــة بالزراعــة يف مــر والســودان.

مجــال الرتكيــز 2: إنشــاء نظــم معلومــات األمــن الغــذايئ القامئــة عــىل األدلــة وتبــادل املعــارف لدعــم عمليــات 
اتخــاذ القــرار

سياسات األمن الغذايئ وبرنامج بناء القدرات )السودان(

برنامــج تطوير نظــم معلومات األمن الغذايئ )اليمن(

الجهــة املانحة: املفوضية األوروبية

ــروة  ــري، ووزارة ال ــة وال ــدويل، ووزارة الزراع ــاون ال ــط والتع ــوزارة التخطي ــن الغــذايئ ب ــة لألم ــة الفني ــرشكاء: األمان ال
ــاءات،  ــب اإلحص ــة، ومكت ــارة والصناع ــكان، ووزارة التج ــة والس ــة العام ــمكية، ووزارة الصحة/الصح ــة والس الحيواني
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 
القــرار )الســودان، اليمــن( 

ــات  ــادل معلوم ــر أن تب ــذار املبك ــذايئ ونظــم اإلن ــن الغ ــات األم ــز معلوم ــايل والســابق بشــأن تعزي ــل الح يوضــح العم
األمــن الغــذايئ واملعــارف القامئــة عــى األدلــة بكفــاءة، مــن خــالل القيــام بتقديــم البيانــات واملعلومــات وإجــراء التحليــل 
املوضوعــي يف الوقــت املناســب وعــى نحــو جديــر بالثقــة، هــو رشط أســايس لصياغــة السياســات وكذلــك أداة ال غنــى 
ــذار  ــز نظــم معلومــات األمــن الغــذايئ واإلن ــة وللربمجــة. ويهــدف املــروع إىل تعزي ــا للتخطيــط لالســتجابة الفعال عنه
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املبكــر مــن خــالل 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. وعــالوة 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 3: إنشــاء  نظــم فّعالــة ومســتدامة لألغذيــة، مــع إيــالء اهتــامم خــاص لخفــض الفاقــد واملهــدر 
مــن األغذيــة ولحصــول األرس عــىل 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 املروع األربعة

الهــدف: تعزيــز القــدرات الوطنيــة للقــادة املحليــن لجمعيــات املنتجــن، 
ومديــري الصناعــات الغذائيــة، والعاملن يف اإلرشــاد الزراعي بشــأن تحســن 
ــذي ميكــن  ــة ال ــع الفاقــد مــن األغذي إدارة سلســلة القيمــة مــن أجــل من
تفاديــه، وبالتــايل الحفــاظ عــى القيمــة االقتصاديــة والتغذويــة لألغذيــة. 

ــة  ــم الغذائي ــة والنظ ــل القيم ــن سالس ــروع يف تحس ــذا امل ــهم ه سيس
املســتدامة يف أربعــة بلــدان مــن خــالل تحســن القــدرة عــى الحــد مــن 
أوجــه القصــور يف سلســلة القيمــة، وبالتــايل تقليــل الفاقــد مــن األغذيــة، 
وزيــادة الخيــارات املتاحــة للتســويق، وزيــادة دخــول املزارعــن ومتــداويل 
قيها. وباإلضافــة إىل ذلــك، ســيجري  األغذيــة ومجهزيهــا وموزعيهــا ومســوِّ
ــارة،  ــة املخت ــل القيم ــة يف سالس ــن األغذي ــد م ــات للفاق ــروع تقيي امل
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 
ــة  ــة متســقة وقامئــة عــى األدل ــك وضــع خطــط وطني ــه، مبــا يف ذل ــرار املــروع وتوســيع نطاق ــرص تك استكشــاف ف

للحــد مــن الفاقــد واملهــدر مــن األغذيــة.
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مجــال الرتكيــز 4: تعزيــز حصــول األرس واملجتمعــات املحليــة عــىل األغذيــة املأمونــة واملغذيــة واملتنوعــة عــىل 
نحــو مســتدام

تحسني األمن الغذايئ والتغذوى لألرس يف مرص باستهداف النساء والشباب

الجهة املانحة: إيطاليا

ــي،  ــن االجتاع ــم، ووزارة التضام ــة والتعلي ــة، ووزارة الربي ــتصالح األرايض، ووزارة الصح ــة واس ــرشكاء: وزراة الزراع ال
ــة واملنظــات غــر الحكومي

ــل األمــن  ــة تكف ــة بيئ ــرى يف مــر، مــن خــالل تهيئ ــر الق ــال واألرس يف أفق ــة لألطف ــة التغذوي الهــدف: تحســن الحال
الغــذايئ.

يهــدف املــروع إىل مســاعدة الحكومــة يف مــر ومؤسســاتها املعنيــة واملجتمعــات املحليــة يف تحســن األمــن الغــذايئ 
ــات  ــة الحيوان ــة وتربي ــاج األغذي ــارات النســاء والشــباب يف إنت ــن خــالل تحســن مه ــة، م ــات الضعيف والتغــذوي للفئ
ــال  ــم يف مج ــتوى معارفه ــادة مس ــة إىل زي ــاريع، باإلضاف ــادة املش ــة وري ــة باألغذي ــطة املتعلق ــائر األنش ــرة وس الصغ
ــة  ــروع الحكوم ــاعد امل ــك، سيس ــى ذل ــالوة ع ــلوك. وع ــر الس ــة لتغي ــط التوعي ــم وخط ــالل التعلي ــن خ ــة م التغذي
ــة  ــة بيئ ــال مــن خــالل تهيئ ــة للرضــع وصغــار األطف ــة التغذوي ــل يف تحســن الحال ــق الهــدف املتمث ــة يف تحقي املري
تكفــل األمــن الغــذايئ، يتــاح فيهــا للنســاء والشــباب الحصــول عــى األغذيــة الكافيــة واملتنوعــة مــن مصــادر حيوانيــة 
ــر لهــم فيهــا املعــارف واملهــارات الالزمــة املتعلقــة باســتخدام األغذيــة عــى نحــو يكفــل  ونباتيــة عــى الســواء، وتوفَ

ــة. ــة التغذوي ــة مــن الناحي ــة وافي اســتهالك نظــم غذائي
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مجــال الرتكيــز 5: تعزيــز قــدرة األرس واملجتمعــات املحليــة والنظــم الزراعية-اإليكولوجيــة عــىل توقــع 
واســتيعاب اآلثــار الســلبية للصدمــات الطبيعيــة وتلــك التــي يتســبب فيهــا البــرش، والتعــايف منهــا

ــي ترعــى عــىل طــول الحــدود الســورية -  ــة تســتهدف املاشــية الت ــة للتحصــني والتغذي ــات طارئ ــام بعملي القي
ــان( ــة )لبن اللبناني

الجهة املانحة: قســم التنميــة الدولية باململكة املتحدة

الــرشكاء: وزارة الزراعــة: مصلحــة الصحــة الحيوانيــة؛ ومديريــة تربيــة وإنتــاج الدواجــن والطيــور؛ ومديريــة اإلرشــاد 
الزراعــي

ــرة للحــدود مــن  ــة العاب ــع انتشــار األمــراض الحيواني الهــدف: من
ــع  ــة ومن ــة املوجه ــن الطارئ ــالت التحص ــالل حم ــن خ ــورية م س
املزيــد مــن الخســائر ألصــول الــروة الحيوانيــة عــن طريــق تغذيــة 
القطعــان التــي يرعاهــا البــدو يف املراعــي املتدهــورة يف املناطــق 

ــة لســورية. ــة املحاذي اللبناني

تشــكل األمــراض الحيوانيــة العابــرة للحــدود واملخاطــر التــي 
ــاس  ــة الن ــبل معيش ــدات لس ــة تهدي ــلة األغذي ــا سلس ــرض له تتع
ولألمــن الغــذايئ والتغذيــة يف اإلقليــم. وكجــزء مــن تصــدي منظمــة 
األغذيــة والزراعــة ألثــر النــزاع يف ســورية عــى البلــدان املجــاورة،  
ــة  ــان، بحمل ــة يف لبن ــع وزارة الزراع ــة باالشــراك م ــت املنظم قام
وطنيــة للتحصــن الجاعــي ملكافحــة ثالثــة أمــراض حيوانيــة 
وكذلــك  للحــدود،  العابــرة  الحيوانيــة  األمــراض  مــن  رئيســية 

ــازات  ــاب الحي ــل أصح ــادة دخ ــو زي ــروع ه ــن امل ــدف م ــية. واله ــاج املاش ــادة إنت ــودة لزي ــالف ذات ج ــم أع تقدي
ــن لهــم ســبل العيــش. وييــر إقامــة املــدارس امليدانيــة  الصغــرة الفقــراء، ويف الوقــت نفســه حايــة األصــول التــي تؤمِّ
ــم  ــة املزارعــن، وتدعي ــارف وإنتاجي ــز مع ــة تعزي ــكارات، ومواصل ــادل أفضــل املارســات واالبت ــم وتب للمزارعــن التعل

ــتقبل. ــات يف املس ــة الصدم ــود يف مواجه ــى الصم ــم ع قدرته
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ــود يف  ــىل الصم ــة ع ــدرة املنخفض ــاة ذوي الق ــني والرع ــىل املزارع ــر ع ــي تؤث ــات الت ــدي للصدم ــب والتص التأه
ــزة ــة وقطــاع غ ــة الغربي الضف

الجهة املانحة: وزارة الشــؤون الخارجيــة والتجارة والتنمية الكندية

الــرشكاء: وزارة الزراعة، واملنظات غر الحكومية

ــة الضعيفــة والتــي  ــة وتحســن األمــن الغــذايئ وصمــود ســبل معيشــة املجتمعــات املحلي الهــدف: املســاعدة يف حاي
تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذايئ يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، مــع الركيــز بشــكل خــاص عــى املنطقــة جيــم، 

ومنطقــة التــاس، وقطــاع غــزة

يعــد الحفــاظ عــى القــدرة اإلنتاجيــة )رأس املــال الطبيعــي والبــري واملــايل( للمزارعــن والرعــاة، مــن خــالل سلســلة 
مــن التدخــالت التــي تتصــدى للصدمــات املتعــددة، رشطــا مســبقا لبنــاء ســبل للعيــش قــادرة عــى مقاومــة الصدمــات. 
ويتيــح اإلطــار املتعــدد الســنوات للمــروع مجموعــة متنوعــة مــن التدخــالت املتكاملــة )مثــل بناء/إصــالح خزانــات 
امليــاه واآلبــار، وخزانــات تجميــع ميــاه األمطــار، ومكافحــة األمــراض الحيوانيــة واآلفــات النباتيــة، واســتصالح األرايض، 
ــدى  ــي تتص ــتاء(، الت ــل الش ــات لفص ــر الحيوان ــة حظائ ــاف، وتهيئ ــة للجف ــالف املتحمل ــذور األع ــاف ب ــر أصن وتوف
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 لــألرس الضعيفــة التــي تعيــش يف املناطــق املتــرضرة 
مــن األزمــة مــن خــالل توفــر بــذور الحبــوب

ال يــزال القمــح يشــكل مصــدرا رئيســيا للغــذاء يف ســورية، ولــألرس املزارعــة عــى وجــه الخصــوص. ومــع ذلــك، فقــد 
ــبل  ــوب وس ــاج الحب ــم إنت ــإن دع ــي، ف ــاج الزراع ــر يف اإلنت ــدين الكب ــرا للت ــة. ونظ ــبب األزم ــدة بس ــاج بش ــر اإلنت تأث
العيــش املرتبطــة بهــا ملاليــن األرس الريفيــة هــو عامــل رئيــي للمســاعدة يف تخفيــف نــدرة الخبــز واألغذيــة األساســية 
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للفقــراء، وتقليــل االعتــاد عــى الــواردات واملعونــة الغذائيــة. ومــن شــأن تقديــم دعــم إضــايف إلنتــاج الخــرضوات 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.

ــش  ــبل العي ــود س ــاهمة يف صم ــة واملس ــذايئ والتغذي ــن الغ ــىل األم ــاظ ع ــة والحف ــني وحامي ــتعادة وتحس اس
ــودان( ــان )الس ــرب كردف ــان، وغ ــوب كردف ــل األزرق، وجن ــا يف الني ــر ضعف ــة األك ــات املحلي للمجتمع

الجهــة املانحة: املكتب األمرييك للمســاعدة الخارجية يف حاالت الكوارث 

الــرشكاء: وزارة الزراعــة والري، ووزارة الروة الحيوانية والســمكية، واملنظات غر الحكومية

الهــدف: الحــد مــن انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد للضعفــاء املترضريــن مــن النــزاع والكــوارث الطبيعيــة؛ واســتعادة 
ــن  ــتعادة وتحس ــان؛ واس ــل األزرق وكردف ــي الني ــة يف واليت ــألرس الضعيف ــة ل ــبل املعيش ــذايئ وس ــن الغ ــن األم وتحس
املــوارد الطبيعيــة حــول املســتوطنات التــي تــأوي النازحن/الالجئــن ومناطــق العــودة؛ وتعزيــز التنســيق بــن أعضــاء 
ــات  ــب لالحتياج ــة للتأه ــة الوطني ــات الفاعل ــات والجه ــدرات املؤسس ــاء ق ــش لبن ــبل العي ــذايئ وس ــن الغ ــاع األم قط

ــة. ــا بفعالي ــتجابة له ــتهدفن واالس ــتفيدين املس ــئة للمس الناش

ــة  ــن تغطي ــا م ــالل متكينه ــن خ ــة م ــات الضعيف ــن الفئ ــذات ب ــى ال ــاد ع ــز االعت ــالت إىل تعزي ــذه التدخ ــدف ه ته
احتياجاتهــا مــن األغذيــة عــن طريــق زيــادة اإلنتــاج وإدرار الدخــل. وعــالوة عــى ذلــك، تبنــي أنشــطة املنظمــة قــدرة 
األرس واملجتمعــات املحليــة الريفيــة املتــرضرة مــن األزمــة عــى الصمــود مــن خــالل حايــة 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 واملدخــالت 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 خــالل توفــر فــرص متنوعــة لكســب الــرزق.
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الدعم الرسيع األثر إلنتاج األغذية وإدرار الدخل )العراق(

الجهة املانحة: اململكة العربية الســعودية

الــرشكاء: وزارة الزراعة، واملنظات 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، واألجــرَّاء الزراعيــون واملــردون داخــل 

العــراق( مــن خــالل دعــم اإلنتــاج املحــي لألغذيــة وإصــالح األصــول املجتمعيــة اإلنتاجيــة.

تركــز أنشــطة املــروع عــى توفــر مدخــالت للتعجيــل بتحســن توافــر األغذيــة والدخــل لــألرس )مثــل تربيــة الدواجــن 
يف األفنيــة الخلفيــة للمنــازل، وأعــال البســتنة املنزليــة، واملجــرات الصغــرة(. ونظــرا لقــر دورة إنتــاج الخــرضوات 
فمــن املمكــن إنتــاج محاصيــل متعــددة. ويُعــزز هــذا الدعــم مــن خــالل أنشــطة تهــدف إىل تعزيــز املهــارات التقنيــة 
ــة(  ــة األغذي ــة ونظاف ــات األخــرى )خاصــة التغذي ــع منظــات التصــدي للمعوق ــاون م ــا بالتع ــرأة، ســيتم تنفيذه للم
التــي تواجههــا األرس الضعيفــة. وتتيــح النقــود مقابــل العمــل )يف شــكل تحويــالت نقديــة( – املقرنــة بتوفــر مــا يلــزم 
مــن مدخــالت وبنــاء القــدرات والدعــم التقنــي– وســيلة إلعــادة بنــاء ســبل العيــش وتيــر قبــول املرديــن داخليــا يف 
املجتمعــات املضيفــة لهــم، بينــا تهيــئ فرصــا للعمــل، وتزيــد القــوة الرائيــة 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

الــرشكاء: وزارة الزراعة والري، ومركــز رصد ومكافحة الجراد الصحراوي

الهــدف:  إعــادة تشــغيل مركــز مراقبــة ومكافحــة الجــراد الصحــراوي لــيك 
يفــي بالتزاماتــه اإلقليميــة والدوليــة املتفــق عليهــا فيــا يتعلــق مبكافحــة 
وقائيــة  اســراتيجية  وتنفيــذ  التكاثــر  مناطــق  يف  الصحــراوي  الجــراد 

ــة. للمكافح

ــي  ــطى الت ــة الوس ــية يف املنطق ــدان الرئيس ــن البل ــدا م ــن واح ــد اليم يع
ــن  ــع يف الرك ــر الجــراد الصحــراوي، تق ــة ملواطــن تكاث تضــم مناطــق هام
ــدام  ــة انع ــكل حال ــر. وتش ــر األحم ــاحل البح ــن س ــي م ــويب الرق الجن
الوطنيــة صعوبــات  الســائدة واملــوارد املحــدودة للمؤسســات  األمــن 
ــة  ــق اســراتيجية تنفيذي ــي متكــن مــن تطبي ــات الت ــر املعلوم خطــرة لن

ــراوي. ــراد الصح ــن الج ــة م ــة للوقاي فعال

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 التقديــرات إىل أن 79 مليــون نســمة )11 يف املائــة مــن مجمــوع الســكان( يف 
اإلقليــم يعانــون مــن نقــص مزمــن يف التغذيــة، ويعــاين حــوايل 31 يف املائــة مــن األطفــال مــن التقــزم. ولطاملــا اعتــرب 
ــز  ــزم اســتثارات لتعزي ــم. وتل ــة محــركا رئيســيا لعــدم االســتقرار يف اإلقلي ــوازن يف الحصــول عــى األغذي الخلــل يف الت
ــات  ــدرة املجتمع ــاء ق ــات، وبن ــر واملؤسس ــذايئ، وإدارة املخاط ــن الغ ــم األم ــذايئ، وتدعي ــن الغ ــات األم ــم معلوم نظ
ــن  ــة ب ــة األمــن الغــذايئ والتغذي ــة عــى الصمــود. ومــن شــأن هــذا أن يســهم يف تحســن حال ــة واألرس الزراعي املحلي
الفئــات الفقــرة واألكــر ضعفــا يف املجتمــع، وأن يدعــم كذلــك التاســك االجتاعــي واالســتقرار وقــدرة بلــدان هــذه 

املنطقــة عمومــا عــى الصمــود.
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