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مذكرة نوايا بين األمانة التنفيذية للمجموعة الخماسية لمنطقة 

الساحل، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وبرنامج 

 األغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 عملية اإلقراض اإلقليمي من أجل

جائحة  تحدياتل ستجابةلالالساحل لمنطقة  المشترك برنامجال

 ، والنزاعات وتغير المناخ19-كوفيد
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 مذكرة نوايا

التي تعاني ألزمة األمنية ل من أجل التصدي 2014في عام  الساحلة لمنطقة يسامجموعة الخمال تأسيس بعد -1

 تدخل ستراتيجية مجاالتتحدد االواألعضاء.  الدولبين  وضع استراتيجية للتنمية واألمنتم  ،المنطقة منها

 ذات اتستثمارلالتنفيذ العمليات من خالل برنامج  ويتممنها، مجال واالستثمارات المطلوبة في كل  متعددة

 .ولويةاأل

رفع "، إلى البشرية والتنمية القدرة على الصمود" وهو ،استراتيجية التنمية واألمن يهدف المحور الثالث منو -2

، وتعزيز سبل العيش والوصول بصورة كفؤةالقدرة اإلنتاجية، وإدارة الموارد الطبيعية وتطويرها  مستوى

 بشكلة المستهدف للفئات السكانيةإلى الخدمات االجتماعية األساسية، وتحسين األمن الغذائي والحالة التغذوية 

 .مستدام

، ألمم المتحدةاألغذية والزراعة لمنظمة  -وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها  ويجمع -3

بسكان  الخاصة في تعزيز الموارد ونظم اإلنتاج يتمثل هدف مشترك –العالمي والصندوق وبرنامج األغذية 

المنظمات  توحدوالياتها، الطابع التكاملي ل وبالنظر إلى. انعدام األمن الغذائي الريف الضعفاء الذين يعانون من

 .أثرهالتنسيق تدخالتها وزيادة  جهودها الثالث

 الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لهافي ضوء التحديات العديدة التي تواجه سكان منطقة الساحل، تلتزم و -4

 :ومنسق في إطار استراتيجية مشتركة تقوم على األهداف التالية متسقباعتماد نهج إقليمي 

والخدمات  ،تحسين فرص الحصول على الغذاء عبر الضعيفة للفئات السكانيةتعزيز الظروف المعيشية  (1)

 والبنية التحتية؛ الجيدة،األساسية 

للكوارث ومخاطر المناخ،  تعرضهاالمجتمعات الريفية، بما في ذلك  لضعفألسباب الجذرية ل التطرق (2)

 واألمن الغذائي والتغذية؛ ،وسبل العيش ،تحسين القدرة على الصمودمن أجل 

لحوار السلمي وإدارة ل والترويجوالقضاء على التفاوت بين الجنسين،  ،تحسين اإلدماج االجتماعي (3)

 .السالم والحفاظ عليه إحاللالمساعدة في  بغيةعلى الموارد الطبيعية  النزاع

ومنظمة األغذية  الخماسية لمنطقة الساحل،مجموعة ل، وقعت األمانة الدائمة ل2018 فبراير/شباطفي و -5

تحالف لتنفيذ  من أجل تشكيلج األغذية العالمي خطاب نوايا مدته ثالث سنوات وبرنام لألمم المتحدة والزراعة

على نهج منسق قائم على ت الجهات الموقعة اتفقوفي الخطاب، . التنمية واألمنالمحور الثالث من استراتيجية 

الغذائي  واألمن القدرة على الصمود،في مجال على التوالي الجهات الفاعلة  عمل ، معتفريع السلطةمبدأ 

 الخماسية مجموعةالفي  القدرة على الصمودواالستدامة في تنفيذ أنشطة  للكفاءةهذا النهج  ويروج. والتغذوي

 .األعضاء والشركاء في توسيع نطاق التدخالت البلدانويعزز جهود  ات،اتخاذ القرار وييسر ،الساحللمنطقة 

 .جديدة نوايا، وافقت األطراف على إدراج الصندوق في مذكرة خطاب النوايابتجديد  الخاصةالمناقشات  وخالل -6

وأمانة  الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لهافي التوقيع على مذكرة النوايا الموسعة هذه بين  وعبر مشاركته -7

لتكامل اإلقليمي في ل الترويجالصندوق  سيواصل، 2024-2021الساحل للفترة  لمنطقةالخماسية  مجموعةال

لمنطقة الساحل لالستجابة لبرنامج المشترك عملية اإلقراض اإلقليمي ل عبرغرب أفريقيا ومنطقة الساحل 

كانون /عليها المجلس التنفيذي في ديسمبر صادقالتي  ،والنزاعات وتغير المناخ 19-لتحديات جائحة كوفيد

 1والنيجر والسنغال. ،وموريتانيا ،ومالي ،وتشاد ،فاسو دول التالية: بوركيناالوالتي ستستهدف ، 2020 األول

                                                      
لمنطقة المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل + السنغال: يستهدف البرنامج المناطق الواقعة عبر الحدود في بلدان المجموعة الخماسية  1

 الساحل والسنغال، والذي يشكل جزءا من منطقة الساحل.
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ورفع  ،والقدرة على الصمود ،في بناء القدرة اإلنتاجية بهدف المساعدة عملية اإلقراض اإلقليمي  تم تصميمو

 الساحل.الفقراء في منطقة  يينسكان الريفالدخل مستوى 

التزامات قانونية  ةال تفرض أيهي و، 2020ن األول ديسمبر/كانو 1 بتاريختم التوقيع على مذكرة النوايا هذه و -8

طلب الدول  بناء على للعلممن مذكرة النوايا الموسعة  مصورةإرفاق نسخة  ويتمأو مالية على الصندوق. 

 .2020 كانون األول/في ديسمبر التي انعقدت األعضاء خالل دورة المجلس التنفيذي
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