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  موجز
 

يف حني تشــري التقديرات األخرية إىل ارتفاعه. ويُعزى ، 2010نقص التغذية حتســناً طفيفاً منذ عام شــهد انتشــار   
 ســــوف يضــــيف ل،ويف املســــتقبهذا الوضــــع املتفاقم إىل ظروف مناخية ســــلبية، ونزاعات وبيئة اقتصــــادية عاملية صــــعبة. 

لتنمية املســـــــتدامة يف أفريقيا جنوب الصـــــــحراء الكربى من أهداف ا 2دي حتقيق اهلدف إىل حتالنمو الســـــــكاين الســـــــريع 
يف العقود املقبلة. كذلك، ينبغي أن يرتفع إنتاج األغذية بصـــورة ملحوظة لالســـتجابة إىل الطلب املتزايد يف حني ســـوف 

حتســــني فرص  و  بالتايل، من األمهية مبكان معاجلة األســــباب الرئيســــية للهجرةو يفاقم تغّري املناخ التحديات القائمة اليوم. 
  كسب الدخل يف املناطق الريفية ملكافحة اجلوع وسوء التغذية.

  
املؤســســات و  اهلجرة فرصــاً لنمو الزراعة احملليةكذلك ويف الوقت ذاته، يوّفر كل من النمو الســكاين ومنو الدخل و   

الزراعية إذا متّكن املزارعون ورّواد األعمال من االســــــــتجابة إىل منو الطلب والتحّوالت يف أذواق املســــــــتهلكني. وســــــــوف 
ألساسية ايتطّلب استغالل هذه الفرص االستثمار يف البحوث والتنمية لدعم التكثيف املستدام، واالستثمار يف السلع 

يف كامل ســـــــلســـــــلة القيمة. لذا، من اهلام زيادة النفقات الزراعية بقدر ما هو هام  العامة مبا يســـــــّهل االســـــــتثمار اخلاص
ترتيب أولويات اإلنفاق. وسوف تعزز البيئة التنظيمية املؤاتية االستثمارات اخلاصة اليت سوف حتّسن، مع االستثمارات 

  االسرتاتيجية العامة، عمل األسواق وتسّهل التجارة.

 لفت انتباه المؤتمر اإلقليمي إليهاالمسائل التي ينبغي 
  

زراعة األولوية املتصلة باستعراض حالة األغذية وال العمل ذات إىل النظر يف التحديات وجماالت مدعو املؤمتر إن  
  يف أفريقيا:

 
ما، وضـــرورة الرئيســـية املتصـــل العواملنقص التغذية وســـوء التغذية بكافة أشـــكاهلما إضـــافًة إىل االجتاهات يف   (أ) ة 

من أهداف التنمية املســتدامة، بناًء أيضــاً على الفرص اليت يوّفرها عقد  2اهلدف  حتقيق تعزيز اجلهود الرامية إىل
 العمل من أجل التغذية.
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 ســــــــعالدخل، وانتشــــــــار اهلجرة والتو  وارتفاعالتحديات والفرص اليت يطرحها كل من النمو الســــــــكاين الســــــــريع،   (ب)
 .على نظم األغذية الغذائية النظماحلضري والتغيريات يف 

أمهية رفع اإلنتاجية الزراعية، يف وجه ازدياد ندرة األراضـــــــي، من خالل االســـــــتثمار يف البحوث والتنمية وســـــــلع   (ج)
 عامة أخرى لتحقيق النمو املستدام يف اإلنتاج والتنويع.

أمهية تســـــــهيل وتعزيز مشـــــــاركة القطاع اخلاص يف حتويل النظام الغذائي من أجل حتقيق أهداف التنمية بشـــــــكل   (د)
أفضل، مثل توليد فرص ألصحاب احليازات الصغرية لالستفادة من سالسل القيمة الناشئة؛ وتوليد فرص عمل 

   ية جبميع أشكاله.الغذائية للناس من أجل احلؤول دون سوء التغذ النظمللشباب؛ وضمان جودة 
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  من أهداف التنمية المستدامة 2تحقيق الهدف  باتجاهالتقدم المحرز   -الً أوّ 
 

  حالة األمن الغذائي واتجاهاته  -ألف
 
ويعكســـها اهلدف  2030تّتســـم األغذية والزراعة بأمهية رئيســـية يف رؤية التنمية املســـتدامة كما حتّددها خطة عمل   -1
نة وتعزيز الزراعة املســـــــتدامةمن أهداف التنمية املســـــــتدامة:" ا 2   . "لقضـــــــاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملســـــــَّ

  ، الذي يرّكز على ضـــــــــــــــمان حصـــــــــــــــول اجلميع على األغذية، 2من اهلدف  1-2وأّما التقدم احملرز باجتاه حتقيق املقصـــــــــــــــد 
أشــكال ســوء التغذية، فيجري تقييمه باســتخدام املؤشــرات اليت ّمت إقرارها  الذي يدعو إىل وضــع حّد جلميع 2-2واملقصــد 

  والواردة أدناه.
 

  لهدف التنمية المستدامة: انتشار نقص التغذية 1-1-2المؤشر 
 
على صـــــــــــــــعيد مكافحة اجلوع  2010و 2000حّققت أفريقيا جنوب الصـــــــــــــــحراء الكربى تقدمًا كبرياً بني عامي   -2
 2016إىل عام  2015يف مجيع األقاليم، ويبدو أنه ســـــــــــــــّجل من عام  2010). إمنا بقي االجتاه ثابتاً منذ عام 1 الشـــــــــــــــكل(

  يف املائة. 22.7إىل يف املائة  20.8ارتفاعاً من 
 
 ويف حني أن االجتاهات يف األقاليم الفرعية متماثلة، ختتلف مســـــــــــــــتويات انتشـــــــــــــــار نقص التغذية إىل حّد كبري.   -3

انتشـــــــــار ســـــــــوء التغذية يف أفريقيا اجلنوبية والغربية أدىن بكثري من املتوســـــــــط اإلقليمي، وفوق املتوســـــــــط يف أفريقيا  كانكما  
  الوسطى وأعلى بكثري يف أفريقيا الشرقية. 

 
  لفترة ا: انتشــــــــــــار نقص التغـذيـة في أفريقيـا جنوب الصـــــــــــحراء الكبرى واألقـاليم الفرعيـة، في 1 الشـــــــــــكـل

  2016إلى  2000 من
 

    
  )2017املصدر: منظمة األغذية والزراعة (
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 2000وينطبق منط مماثل على عدد من األشـــــــــــخاص الذين يعانون من نقص التغذية: حصـــــــــــل تراجٌع بني عامي   -4
مليون شــــخص تقريباً  224، كان يوجد 2016). ويف عام 2 الشــــكل( 2013، تبعه ارتفاع تدرجيي تســــارع منذ عام 2010و

  .2010مليون شخص مقارنة بعام  53.1يعانون من نقص التغذية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، أي بزيادة بلغت 
 
ويعيش اجلزء األكرب من األشــخاص الذين يعانون من نقص التغذية يف أفريقيا الشــرقية يف حني يعيش جزء صــغري   -5

 ، ســــــــّجلت أفريقيا الشــــــــرقية نســــــــبة 2010ومن أصــــــــل الزيادة يف األرقام اإلمجالية منذ عام نســــــــبياً منهم يف أفريقيا اجلنوبية. 
 نوبية نســـــــبًة أقل أفريقيا اجل يف املائة ألفريقيا الغربية والوســـــــطى على التوايل، يف حني ســـــــّجلت 18و 20يف املائة، مقابل  39
  يف املائة.) 2(ثنني من ا

 
نقص التغذية في أفريقيا جنوب الصـــــحراء الكبرى واألقاليم  : عدد األشـــــخاص الذين يعانون من2 الشـــــكل

  2016إلى  2000 من الفرعية في الفترة
  

   
  املصدر: منظمة األغذية والزراعة

 
عدل انتشار انعدام األمن الغذائي المتوسط أو الشديد وسط لهدف التنمية المستدامة: م 2-1-2المؤشر 

  1انعدام األمن الغذائيالسكان، استنادا إلى مقياس المعاناة من 
 
 تقديرات مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي النتشـــــــــــــــار انعدام األمن الغذائي الشـــــــــــــــديد  1يبّني اجلدول   -6

حيث يعاين شـــخص بالغ واحد على األقل من انعدام  أســـرٍ يف صـــفوف الســـكان، أي عدد األشـــخاص الذين يعيشـــون يف 
                                                            

هو أداة وضـــعتها منظمة األغذية والزراعة مؤخراً لتكملة املعلومات اليت يوّفرها مؤشـــر انتشـــار قصـــور التغذية.  الغذائيمقياس املعاناة من انعدام األمن  1 
لى احلصـــول ع ويســـتند مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي على البيانات اليت يتم مجعها مباشـــرة من عينات متثيلية لألفراد، وتقيس قدرة األشـــخاص

 اف. وميكن هلذا املقياس قياس انعدام األمن الغذائي املتوســـــــــط والشـــــــــديد، إمنا يف هذه الوثيقة، تُعَرض فقط تقديرات انتشـــــــــار انعدام األمنعلى غذاء ك
  الغذائي الشديد.
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شـــــــــــديد لألمن الغذائي، كنســـــــــــبة مئوية من جمموع الســـــــــــكان. وتؤكد تقديرات املقياس اخلوف من أن يكون انعدام األمن 
 الغــذائي على ارتفــاع يف أفريقيــا جنوب الصـــــــــــــــحراء الكربى، وهو اإلقليم الــذي ميثــل حوايل نصـــــــــــــــف مجيع األشـــــــــــــــخــاص 

  الذين يعانون من انعدام شديد لألمن الغذائي يف العامل.
  

ام المعاناة من انعد: انتشـــــار انعدام األمن الغذائي الشـــــديد (الذي يتم قياســـــه باســـــتخدام مقياس 1ول الجد
  )2014-2016) في العالم وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (األمن الغذائي

 
 (باملاليني)عدد األشخاص  -انعدام األمن الغذائي الشديداالنتشار (نسبة مئوية) -انعدام األمن الغذائي الشديد

20142015 201620142015 2016 

 (27.6±) 688.5 (31.7±) 645.1 (35.7±)665.9(0.4±)9.3(0.4±) 8.8 (0.5±)9.2العامل

أفــــــريــــــقــــــيـــــــا 
جــــــــــنــــــــــوب 
الصـــــــــــحراء 

 الكربى

28.3(±1.0) 28.7 (±0.9)31.0(±0.8)265.0(±9.5)275.7 (±8.6) 306.7 (±8.3) 

  
  )2017والزراعة، مشروع أصوات اجلياع (املصدر: منظمة األغذية 

  
حيث يعاين شـــخص بالغ واحد على األقل من انعدام شـــديد لألمن  أســـرٍ مالحظات: عدد األشـــخاص الذين يعيشـــون يف 

  الغذائي، كنسبة مئوية من جمموع السكان.
  

  ترد هوامش اخلطأ بني هاللني.
 

  2التغذية في أفريقيااالتجاهات السائدة في األعباء المتعددة لسوء   -باء
 

 لهدف التنمية المستدامة: انتشار التقّزم 2-2-2المؤشر 
  
، ويتواجد 2015عام  يف اخلامســــــــة يعانون من التقزم ســــــــن طفل دون ماليني 154.8على الصــــــــعيد العاملي، كان   -7

 يف املائة) يف أفريقيا جنوب الصـــــــــحراء الكربى. أّما االنتشـــــــــار األعلى فهو  34.1من هؤالء األطفال ( ماليني 56.8حوايل 
اخلامسة. وقد كان التّحسن مطرداً إمنا متواضعاً  سن يف املائة من األطفال دون 36.7يف أفريقيا الشرقية حيث يطال التقزم 

خالل الســنوات اخلمس عشــرة األخرية،  نقطة مئوية 8.1 بـــــــــــــــــ ). وبصــورة عامة، تراجع انتشــار التقزم يف اإلقليم3 الشــكل(
  وهو حتسن متواضع إمنا مطّرد.

 

                                                            
. 2017 .نك الدويلية والباخلامســة مســتمدة من اليونســف ومنظمة الصــحة العاملســن البيانات املتعلقة بالتقزم واهلزال والوزن الزائد لدى األطفال دون  2
  )./http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates/en(متاحة على املوقع  2017تقديرات مشرتكة بشأن سوء التغذية و 
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   : نســــــــــبة األطفال دون الخامســــــــــة الذين يعانون من التقزم بحســــــــــب اإلقليم الفرعي في الفترة3 الشــــــــــكل
  2015إلى  2000 من
  

 
  

. التقديرات املشـــرتكة حول ســـوء التغذية لدى األطفال 2017منظمة الصـــحة العاملية والبنك الدويل. و  ســـفياملصـــدر: اليون
  )/http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates/enعلى املوقع  متاحة( 2017

 
  نتشار الهزال والوزن الزائد لدى األطفاللهدف التنمية المستدامة: ا 2-2-2المؤشر 

 
  الهزال لدى األطفال  )1(

 
 ماليني 11.8يف املــائــة، يعــانون من اهلزال. ويتواجــد  7.7طفــل يف العــامل، أو  ماليني 51.7، كــان 2016عــام يف   -8

يف املائة. إمنا ُيســــّجل العبء األكرب يف أفريقيا  7.3منهم يف أفريقيا جنوب الصــــحراء الكربى، حيث يبلغ معدل االنتشــــار 
  الوسطى.أفريقيا الغربية و 

 
 الوزن الزائد لدى األطفال  )2(

 
يف املائة من جمموع  6مليون طفل يعانون من الوزن الزائد على الصــعيد العاملي، مبا ميثل نســبة  40.6هناك حوايل   -9

منهم يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. وأّما االنتشار اإلقليمي ماليني  6.4اخلامسة. ويتواجد حوايل  سن األطفال دون
يف املائة فهو أدىن من املتوســــط العاملي، وقد كان ثابتاً خالل العقدين األخريين. غري أن الوضــــع يف أفريقيا  3.9الذي يبلغ 

عدل مأفريقيا اجلنوبية ردة. وتســـجل وقد شـــهد هذا االجتاه زيادًة مطّ  11.8اجلنوبية خمتلف جداً حيث أن املعدل يبلغ اليوم 
  االنتشار األعلى يف العامل.
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 العوامل الرئيسية لحالة األمن الغذائي والتغذية  -جيم
 

إىل ظروف مناخية ســلبية، غالباً ما ارتبطت بظاهرة  2016و 2015يُعزى الوضــع املتفاقم يف عدة بلدان يف عامي   -10
النينيو، مبا أفضـى إىل مواسـم حصـاد سـيئة وخسـارة الثروة احليوانية. كذلك، سـامهت النزاعات، إضـافًة إىل موجات جفاف 

دير صــــــبلدان. وقد أّدى كّل من تراجع أســــــعار الســــــلع املعّدة للت عدة أو فياضــــــانات، يف انعدام شــــــديد لألمن الغذائي يف
  والبيئة االقتصادية العاملية الصعبة إىل تفاقم حالة األمن الغذائي.

 
 قد يكون من الصـــــــعب فهم الوضـــــــع احلايل يف أفريقيا جنوب الصـــــــحراء الكربى حيث يبدو أن األمن الغذائي، و   -11

 . تزداد منــةنقص التغــذيــة لــدى األطفــال يســـــــــــــــتمر يف الرتاجع وأن الســـــــــــــــتنــاول الطــاقــة، يتــدهور يف حني أن من حيــث م
 جمايل مع بعض التأخري. كما أن االجتاهات املتزايدة يف فقط غري أن النتائج التغذوية تعكس تفاقم انعدام األمن الغذائي

ا فئات  الوزن الزائد والســــمنة تعكس ارتفاع الدخل، والتوســــع احلضــــري وما يرافقها من تغيريات يف أمناط احلياة اليت شــــهد
  من السكان.

 
 التقديرات األخرية بشـــــــكل جلّي أن مواصـــــــلة اجلهود الرامية إىل اســـــــتئصـــــــال الفقر واجلوع يف حقبة ما بعد وتبّني   -12

 األهداف اإلمنائية لأللفية تواجه حتديات ملحوظة مثل معدالت مرتفعة للنمو الســـــــــــــكاين، وتغّري املناخ، وانعدام املســـــــــــــاواة 
عيدين االجتماعي واالقتصـــادي وانتشـــار رقعة النزاعات. لذا، ســـوف بني الرجال والنســـاء، واختالل التوازن احلاد على الصـــ

 تصـــــــــــــــاحب النمو الغذائية املتغرية اليت والنظمترّكز األقســـــــــــــــام التالية على التحديات والفرص اليت يطرحها الطلب املتزايد 
 السكاين السريع، واهلجرة، والتوسع احلضري ومنو الدخل.

 
  -والتوّسع الحضري ونمو الدخلالنمو السكاني والهجرة   -ثانياً 

 الطلب المتزايد والمتغير على األغذية
 

 تنشـــــــــــــــأ بعض التحديات األكرب اليت تواجهها أفريقيا جنوب الصـــــــــــــــحراء الكربى يف جمال القضـــــــــــــــاء على الفقر   -13
 يف العقود القليلة ة األفريقيواجلوع عن النمو الســـــــــــكاين الســـــــــــريع واهليكلية الدميغرافية املتغرية اليت ســـــــــــوف تشـــــــــــهدها القارة 

  2015عام  يف مليون نســـــــمة 969من  2050عام  حىتاإلقليم من اآلن و بالفعل، ســـــــوف ينمو عدد الســـــــكان يف و املقبلة. 
  2050.3عام يف مليون نسمة  2 168إىل 
 

 الطلب ســـــــــــوف حيفزان منواً كبرياً يف الواحد للفردمجايل اإلكما أن ارتفاع عدد الســـــــــــكان والنمو يف الناتج احمللي   -14
 لتلبية الزيادة  2050ضـــــــــــــــعفني حبلول عام المن  أكثراملخرجات الزراعية  تزدادعلى املنتجات الزراعية. وبالتايل، ينبغي أن 

                                                            
نيويورك. الواليات املتحدة األمريكية. إدارة الشـــــــــــــؤون االقتصـــــــــــــادية واالجتماعية لألمم  .2017. التوقعات العاملية للســـــــــــــكان 2017األمم املتحدة.  3

  /http://www.un.org/en/development/desa/populationاملتحدة، شعبة السكان. متاحة على املوقع 
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مليار دوالر  313وبصـــــورة عامة، يُقّدر أن األســـــواق الزراعية وأســـــواق املؤســـــســـــات الزراعية ســـــوف ترتفع من  4يف الطلب.
  2030.5حبلول عام  أمريكيدوالر  )1(اليوم إىل حوايل ترليون كيأمري
 

 كـــذلـــك، يؤدي كـــّل من التحوالت الـــدميوغرافيـــة والتحّول اهليكلي واهلجرة من األريـــاف والتوســـــــــــــــع احلضـــــــــــــــري   -15
األمن الغذائي  لوســــــــــائل التقليدية يف جمال حتســــــــــنيعلى اإىل تغيريات يف نظم األغذية يف اإلقليم، ويطرح حتديات جديدة 

والتغذية. فاهلجرة مالزمة للتحّول اهليكلي وهي جزء من عملية التنمية. غري أن اهلجرة من األرياف إىل املدن ال متثل الواقع 
  6أن معظم اهلجرة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى تتّم بني املناطق الريفية نفسها. يف حنيالوحيد 

 
ولن يزداد الطلب على األغذية بشـــــــــــــــكل كبري فحســـــــــــــــب إمنا يف ظل ارتفاع الدخل، والتغيريات يف أمناط احلياة   -16

وف حيصـــــل إىل حّد ملحوظ. وســـــ النظم الغذائيةومشـــــاركة أكرب للنســـــاء يف القوى العاملة، إمنا ســـــوف تتغري أيضـــــاً تركيبة 
، مثل الفاكهة، واخلضـــــــــــــار، واللحوم، واألمساك، والبيض، ارتفاع غري متناســـــــــــــب يف اســـــــــــــتهالك املنتجات من غري احلبوب

  7واحلليب والزيوت الصاحلة لألكل مقارنًة باحلبوب اخلشنة، واحملاصيل اجلذرية والبقوليات.
 

وسوف حيصل أيضاً حتّول ملحوظ يف نوع وجودة املنتجات املطلوبة. على سبيل املثال، يشكل األرز من الدرجة   -17
 إضــــــافًة  8يف املائة يف املناطق احلضــــــرية. 70املائة من إمجايل اســــــتهالك األرز يف املناطق الريفية، مقابل  يف 30األوىل نســــــبة 

 من خالل ســـــــــــــــهولة النقل والتخزين والتحضـــــــــــــــري.  مةئاملالو إىل ذلك، ســـــــــــــــوف يظهر اعتماد أكرب على األغذية اجملّهزة 
  9كما أن الطلب على األغذية املعّلبة ينمو.

 
يشـــــــــكل هذا النمو والتغيري يف الطلب فرصـــــــــًة أيضـــــــــاً للقارة األفريقية. وتبّني األدّلة أنه رغم تراجع ميزان التجارة و   -18

 باملنتجات الزراعية بالنســـــــــــبة إىل أفريقيا جنوب الصـــــــــــحراء الكربى، اســـــــــــتجاب اإلنتاج احمللي إىل معظم الزيادة يف الطلب 
رغم  11يف املائة فقط من األغذية املستهلكة يف القارة، 10م استرياد حوايل ويت 10خالل اخلمسني إىل الستني سنة املاضية.

وهو أعلى بكثري يف بعض البلـــدان. كمـــا أن التحّول يف النظـــام الغـــذائي يوّفر فرصـــــــــــــــــًا للمزارعني   12أن هـــذا الرقم يرتفع

                                                            
  . مستقبل األغذية والزراعة. االجتاهات والتحديات. روما.2017منظمة األغذية والزراعة.  4
  .العاصمة. البنك الدويل، واشنطن Growing Africa. Unlocking the potential of agribusiness. 2013لبنك الدويل. ا 5
يف املائة يف بوركينا فاســو.  38يف املائة يف كينيا والســنغال، و 50يف املائة من اهلجرة يف نيجرييا وأوغندا، و 80متثل اهلجرة بني املناطق الريفية أكثر من  6
 Mercandalli, S. & Losch, B. Eds. 2017 .Rural Africa in motion. Dynamics and drivers ofالنظر إىل  يرجى ملزيد من املعلومات،و 

migration South of the Sahara.روما. منظمة األغذية والزراعة ومركز التعاون الدويل للبحوث الزراعية .  
  مستقبل األغذية والزراعة. االجتاهات والتحديات. روما.. 2017منظمة األغذية والزراعة.  7
  . أبيدجان.2025-2016. اسرتاتيجية توفري األغذية ألفريقيا لتحقيق التحّول الزراعي يف أفريقيا يف الفرتة 2016جمموعة مصرف التنمية األفريقي.  8
9 Acquaye, D. .2012 الزراعية يف أفريقيا. املرفق األفريقي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي . أدوار وفرص القطاع اخلاص يف صــــــــــــــناعة األغذية

  لألسواق الشاملة. برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. نيويورك. الواليات املتحدة األمريكية.
10 nsionsVorley, B. & Lançon, F. 2016. Food consumption, urbanisation and rural transformation: the trade dimeعمل،  . وثيقة

  لندن. املعهد الدويل للبيئة والتنمية.
11 Reardon, T. & Timmer, C.P. 2007. Transformation of markets for agricultural output in developing countries since 1950: 

how has thinking changed? In R. Evenson & P. Pingali, eds. Handbook of agricultural economics, pp. 2807–2855. Elsevier.  
12 Manitra A. Rakotoarisoa, M.A., Iafrate, M., & Paschali, M. 2011. Why has Africa become a net food importer? Explaining 

Africa agricultural and food trade deficits . راعة لألمم املتحدة. روما.شعبة التجارة واألسواق. منظمة األغذية والز  
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ة من الفرص ية مبكان االســـــتفاداجلزء الرابع). وســـــيكون من األمه اُنظر( وتنويعها واملؤســـــســـــات الزراعية لتوســـــيع أنشـــــطتهم
  13مليون من الشباب الذين سوف سينضمون إىل القوة العاملة يف اخلمس عشرة سنة القادمة. 330الناشئة بالنسبة إىل 

 
 وميكن أن ُترتجم اهلجرة مثًال إىل ضــــــــــغط متزايد على أســــــــــواق العمل احمللية وإىل ارتفاع األجور يف قطاع الزراعة،   -19

هل التحويالت القيود على الســـــــــــــــيولة وتوّفر التأمني يف حال الصـــــــــــــــدمات. ويف األجل الطويل،   يف حني ميكن أن تســـــــــــــــّ
فإن حتويالت املهاجرين واســـــتثمارات املغرتبني، إضـــــافًة إىل املهارات املكتســـــبة والشـــــبكة املعرفية واالجتماعية قد ترتك آثاراً 

  الغذائي، والتغذية واالستثمارات يف الزراعة ويف األنشطة غري الزراعية.عميقة على املناطق الريفية من حيث األمن 
 

إمنا توجد أيضــــــــاً حتديات مالزمة للتحّول. فاملزارعون على نطاق صــــــــغري، وخباصــــــــة النســــــــاء املزارعات، يواجهون   -20
عايري اجلودة، م صــــعوبات على صــــعيد احلصــــول على التمويل والوصــــول إىل األســــواق والنقل، كما تعرتضــــهم حواجز بفعل

نتيجًة لذلك، قد يكافحون للمشاركة يف سالسل القيمة املتكاملة الناشئة، وسوف حيتاجون و والتتّبع وإصدار الشهادات. 
إىل الدعم يف حال أرادوا االســــتفادة بشــــكل كامل من الفرص املســــتجدة. كذلك، من الضــــروري التشــــديد على حنو أكرب 

الذي يزداد أمهيًة من أجل ضـــــمان ســـــالمة األغذية، واملســـــاعدة يف احلّد من اهلدر وزيادة  "ما بعد بوابة املزرعة"على قطاع 
  األرباح على امتداد سلسلة القيمة.

 
إضـــــــــــافًة إىل ذلك، يف حني أن اســـــــــــتهالك مزيد من األغذية املغذية مثل الفاكهة، واخلضـــــــــــار، واحلبوب الكاملة   -21

العاملي يف العقود األخرية، حصــــل ارتفاع مواٍز وأســــرع وترية يف اســــتهالك األغذية واألغذية البحرية، قد ازداد على الصــــعيد 
ويتمثل أحد اآلثار يف أنه ينبغي لصــــانعي الســــياســــات  14العالية التجهيز، مثل املشــــروبات احملالّة بالســــكر واللحوم اجملهزة.

  من سوء التغذية جبميع أشكاله. اليت يعتمدها األشخاص والوقاية النظم الغذائيةالنظر يف ضرورة ضمان جودة 
 

اجلزء  نظراُ وســـــــــــــــوف يعتمد النجاح يف تلبية الطلب املتزايد على توّفر أراٍض جديدة وتكثيف الزراعة يف اإلقليم (  -22
الثالث)، وعلى القدرة على القيام باالســـتثمارات املطلوبة يف ســـلســـلة القيمة ما بعد اإلنتاج. وســـوف يشـــمل رفع مســـتوى 

ة اســـــــــــتخدام األمسدة، واملياه، واملبيدات، واألدوية، وأصـــــــــــناف جديدة من احملاصـــــــــــيل وســـــــــــالالت احليوانات الغّالت زياد
 وممارســــــات زراعية ابتكارية. إمنا يتّم أيضــــــاً توســــــيع نطاق اســــــتخدام األراضــــــي والتكثيف بكلفة عالية على اجملتمع والبيئة. 

ــديــد تغري املنــاخ متثــل بكمــا أن الصـــــــــــــــيــد املفرط، وتــدهور الرتبــة، واالنبعــاثــات األع  عض لى لغــازات الــدفيئــة اليت تفــاقم 
  15هذه التكاليف.

 
 وتتطلب الزيادة املســـــــــــــــتدامة يف اإلنتاج اإلجابة على بعض األســـــــــــــــئلة الصـــــــــــــــعبة، مثًال: كيف ميكن إنتاج املزيد   -23

 يف األراضـــــــــي املزروعة أصـــــــــًال من دون التعّدي على الغابات، وكيف ميكن بناء ســـــــــالســـــــــل قيمة فعالة، وكيف ميكن احلّد 

                                                            
13 Losch B., Fréguin�Gresh S. & White, E. 2011, Rural Transformation and Late Developing Countries in a Globalizing 

World. A Comparative Analysis of Rural Change. Final Report of the RuralStruc Program . صــــــمةالعاالنســــــخة املعّدلة. واشــــــنطن ،
 تعزيز فرص عمل الشـــــــــــباب يف القطاعات الزراعية والريفية بعنوان " ARC/18/4مبزيد من التفصـــــــــــيل يف الوثيقة  املســـــــــــألةالبنك الدويل. تتّم معاجلة هذه 

   ". يف أفريقيا
  . مستقبل األغذية والزراعة. االجتاهات والتحديات. روما.2017ظمة األغذية والزراعة. من 14
  ."تغري املناخ وأثره على عمل منظمة األغذية والزراعة وأنشطتها"بعنوان  ARC/18/3 مسألة تغّري املناخ يف الوثيقةجتري مناقشة  15
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ما بعد احلصـــــــــــــــاد، وكيف ميكن التخفيف من األمناط املناخية املتغرية والتكيف معها؟ كما أن آثار تغّري  واملهدرمن الفاقد 
  16اء الكربى هي، يف بعض احلاالت ويف بعض األقاليم، كبرية وسلبية.املناخ على الزراعة يف أفريقيا جنوب الصحر 

 
 وعلى طول ســــــــلســــــــلة اإلمداد، ينبغي حتقيق حتســــــــينات كبرية يف كفاءة اســــــــتخدام املوارد واملكاســــــــب يف احلفاظ   -24

 فًة إىل ذلك، إضـــــــــــــــاوبوعكس التدهور البيئي.  ووقفعلى املوارد لالســـــــــــــــتجابة إىل الطلب املتنامي واملتغري على األغذية، 
يف املائة من األراضـــي  95اإلدارة األفضـــل ملياه األمطار ورطوبة الرتبة يف النظم البعلّية اليت تســـتحوذ على يعّد اتســـاع الرّي و 

يًا لزيادة اإلنتاجية واحلد من فقدان الغالت خالل موجات  الزراعية يف أفريقيا جنوب الصـــــــــــــــحراء الكربى، عامًال رئيســـــــــــــــ
   قط األمطار املتقّلبة.اجلفاف وفرتات تسا

 
عالوًة على ذلك، مثة ضـــــــــــــــرورة لإلقرار بالعالقات املرتابطة بني اهلجرة، واألمن الغذائي والزراعة والتنمية الريفية. و   -25

 وميكن أن تســـــــــــــــاهم اهلجرة يف حتقيق أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة، فقط إن كانت آمنة ومنتظمة، ومل تكن ضـــــــــــــــرورًة. غري 
قليم تُعزى بصــورة رئيســية إىل الفقر، وانعدام األمن الغذائي وعدم توفر فرص العمل وفرص كســب العيش. أن اهلجرة يف اإل

لذا، من األســــاســــي حتســــني األدّلة على أمناط اهلجرة الريفية، وعواملها وآثارها، وتعزيز االتســــاق بني الســــياســــات املتصــــلة 
 جرة مبــا يف ذلــك بــاجتــاه اعتمــاد وتنفيــذ االتفــاق العــاملي من أجــل اهلبــاهلجرة، واألمن الغــذائي، والتنميــة الزراعيــة والريفيــة، 

 على املستويني اإلقليمي والوطين.
 

  تزايد اإلنتاجية الزراعية والنمو المستدام  -ثالثاً 
 

 ســــــــوف يتطّلب منو الســــــــكان والدخل ضــــــــرورة أن تزداد املخرجات الزراعية يف أفريقيا جنوب الصــــــــحراء الكربى   -26
. ففي العقود املاضـــــية، حتقق منو املخرجات بصـــــورة خاصـــــة من خالل توســـــيع نطاق 2050أكثر من الضـــــعفني حبلول عام 

يف املائة من األراضـــــــي  91غري أن األراضـــــــي نادرة اليوم وتبقى نســـــــبة  17األراضـــــــي املزروعة، يف حني تبقى الغّالت متدنية.
بلدان فقط يف أفريقيا جنوب الصـــحراء الكربى،  9إىل  6يف تتواجد  الباقية غري مســـتخدمة لكن األراضـــي الصـــاحلة للزراعة

  18الغطاء احلرجي. حتتويف أربعة من هذه البلدان، تقع األراضي الفائضة 
 

ملســـاحة ا وســـوف يتطلب منو املخرجات الزراعية يف الســـنوات القادمة االنتقال من اســـرتاتيجية قائمة على توســـيع  -27
 االســــــــتثمار يف األنشــــــــطة، وال ســــــــيما البحوث والتنمية واإلرشــــــــاد، مبا تعّزز منو إنتاجية العاملإىل اســــــــرتاتيجية قائمة على 

حتسناً يف بعض البلدان  اعند مستويات متدنية يف اإلقليم رغم تسجيله ةمجالياإلبقى إنتاجية العامل يف الواقع، ت .ةمجالياإل
  19يف السنوات األخرية.

 

                                                            
  . حالة األغذية والزراعة. تغري املناخ، والزراعة واألمن الغذائي، روما.2016منظمة األغذية والزراعة.  16
17 -(African Development Bank Group). 2016. Feed Africa Strategy for agricultural transformation in Africa 2016 AfDB

2025. Abidjan  
18 Jayne, T.S. & Traub, L.N. 2016. Megatrends Transforming Africa’s Food Systems. Getting Ahead of the Puck on 

Policymaking .الشؤون اخلارجية. عدد خاص .  
19 Saharan Africa. IFPRI Discussion Paper 01150. -Pratt, A. 2011. Agricultural Productivity and Policies in Sub-Yu, B. & Nin

Washington, DC, International Food Policy Research Institute.  
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، كما أن منظمات دولية مثل املعهد الدويل للزراعة االســــــــتوائية واملركز األفريقي ميكن أن تنتشــــــــر البحوث الدولية  -28
اعية الدولية االســــتشــــارية للبحوث الزر  اجلماعةهامة. إمنا ميكن أيضــــاً تعزيز العالقات مع  جديدة لألرز، تنتج تكنولوجيات

  .الً د التعاون بني بلدان اجلنوب مثوغريها من الشركاء الدوليني من خالل توطي
 

 يات اجلديدة تكّيف التكنولوجرات التنمية بأمهية أســـــــــاســـــــــية حبيث كذلك، تّتســـــــــم البحوث الزراعية الوطنية وقد  -29
د شهدت النفقات واليت ال تلقى اهتماماً كبرياً. وق مع الظروف احمللية، وترّوج للمحاصيل والثروة احليوانية ذات الصلة حملياً 

يف املائة يف الفرتة  0.5، وبنســـــــــــــــبة 1990-1980يف املائة فقط يف الفرتة  0.6واً بنســـــــــــــــبة الزراعية على البحوث والتنمية من
مليار  2.5إىل  أمريكيمليار دوالر  1.7، من 2014و 2000، إمنا عادت وســـــــــــــــّجلت زيادًة قوية بني عامي 1990-2000
 أرباع هذا النمو يف إثيوبيا وغانا ونيجريياالثة إمنا حصــــلت ث 20).2011(أســــعار تعادل القدرة الشــــرائية لعام  أمريكيدوالر 

  وجنوب أفريقيا وأوغندا.
 

مية هدف الشــــــــراكة اجلديدة من أجل تن وعلى الرغم من تزايد النفقات على الزراعة، حّققت بعض البلدان فقط  -30
بحوث ت الزراعية على الالزراعي للنفقا اإلمجايل يف املائة من إمجايل الناتج احمللي 1أفريقيا الذي يتمثل بتخصــــــــيص نســــــــبة 

وأّما التعاون األقوى بني نظم البحوث الزراعية الوطنية األفريقية من خالل برامج حبوث مشـــــــــــــــرتكة ومراكز متّيز  21والتنمية.
  إقليمية فيشكل أحد النُـُهج لتعزيز النفقات العامة.

 
اصــــة  دان. كما أن الشــــركات اخلوحيصــــل النمو يف البحوث اخلاصــــة، وال ســــيما يف صــــناعة البذور، يف بعض البل  -31

كانت نشــــاطة وناجحة يف اعتماد أنواع هجينة من الذرة. غري أن األســــواق الصــــغرية، وبيئة األعمال الصــــعبة، مبا يف ذلك 
 التنافس مع الشـــــــــــركات احلكومية وحقوق امللكية الفكرية الضـــــــــــعيفة، من بني قيود أخرى، تعيق اســـــــــــتثمار القطاع اخلاص 

كما أن البحوث اخلاصة، خارج جنوب أفريقيا، ما زالت حمدودة وجيب أن يّتخذ القطاع العام دوراً   22والتنمية.يف البحوث 
  ريادياً يف البحوث والتنمية، وخباصة يف جماالت فشل األسواق.

 
 كذلك، فإن التكنولوجيات اجلديدة أســـــــــــــاســـــــــــــية، إمنا ال تزدهر من دون اســـــــــــــتثمارات مكّملة هلا. فقد ارتفعت   -32

نة جلميع األصــــــــناف، باســــــــتثناء األرز، بشــــــــكل ملحوظ منذ عام    2000على ســــــــبيل املثال معدالت اعتماد البذور احملســــــــّ
إمنا تبقى الغّالت منخفضة. ويُعزى هذا األمر إىل عدم حصول زيادة متوازية يف استخدام واعتماد املدخالت مثل األمسدة 

مسدة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى متدٍن، حيث بلغ معدل االستهالك وإدارة احملاصيل احملّسنة. كما أن استخدام األ
 /اهلكتـــار يف الســـــــــــــــوق املشـــــــــــــــرتكـــة لـــدول أفريقيـــا الشـــــــــــــــرقيـــة واجلنوبيـــة، اتكيلوغرامـــ  9.7إىل  14، 2012-2009يف الفرتة 

يف اجلماعة االقتصـــــــــــــــادية /اهلكتار اتكيلوغرام  11.5كيلوغرام/اهلكتار يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ، و  20.2و

                                                            
20 prehensive Overview of Investments and Human Resource Capacity in African J., 2017. A Com-Beintema, N. & Stads, G.

Agricultural Research. ASTI Synthesis Report.املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية. واشنطن. دي.سي .  
21 Priorities for African Agriculture Productivity  Goyal, A. & Nash, J. 2017. Reaping Richer Returns: Public Spending

Growth. Africa Development Forum series .البنك الدويل. واشنطن دي.سي. البنك الدويل .doi:10.1596/978-1-4648-0937-8  
22 Investing in Future HarvestsLynam, J., Beintema, N., Roseboom, J. & Badiane, O. 2016. Agricultural Research in Africa.  .

  .العاصمةاملعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية. واشنطن 
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 /اهلكتــار يف أمريكــا الالتينيــة اكيلوغرامًــ   159لــدول غرب أفريقيــا (بــاســـــــــــــــتثنــاء جنوب أفريقيــا وموريشـــــــــــــــيوس، مقــارنــًة مبعــدل 
  23/اهلكتار يف آسيا.اكيلوغرامً   396و
 

ن اعتماد مدخالت حديثة برحبيتها اليت تتعّزز من خالل اســـــــــــــــتثمارات يف اإلرشـــــــــــــــاد الزراعي،   -33 الطرقات، و وير
واالتصـــــــــــاالت، والكهرباء والرّي. كما أن البنية التحتية الضـــــــــــعيفة حتّد من التنافس. وقد خلص حتليل مقارنة بني تكاليف 
األمسدة يف العديد من الدول يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وتايلند إىل أن التحسينات يف نظم النقل احمللية قد تفضي 

  24ألسعار األمسدة يف البلدان األفريقية. إىل التخفيض األكرب األوحد
 

إضافًة إىل ذلك، ميكن أن تؤدي زيادة االستثمارات يف الرّي إىل رفع إنتاجية األراضي وحتسني استقرار الغّالت.   -34
لزراعة اوتصــبح هذه االســتثمارات أكثر إحلاحاً بعد بفعل مواطن عدم اليقني اليت يطرحها تغّري املناخ، وخباصــة بالنســبة إىل 

  البعلية.
 

 وتواجه أفريقيا جنوب الصـــــــــــــــحراء الكربى حتديات كبرية جداً على صـــــــــــــــعيد حتقيق منو مطرد يف اإلنتاجية. كما   -35
 يف املائة  10أن حتقيق اهلدف احملّدد يف الربنامج الشـــــــــــــــامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا الذي يتمثل بتخصـــــــــــــــيص نســـــــــــــــبة 

غ هذا احلّد بلت. غري أن العديد من البلدان مل تخطوة هامة يف معاجلة هذه التحديامن النفقات العامة للزراعة يشـــــــــــــــكل 
 ). ويف الوقت ذاته، من األمهية مبكان أيضاً ترتيب أولويات االستثمارات العامة بشكل فعال. 4 الشكلاألدىن (

  
 2014مئوية)، النسبة ال: حصة الزراعة من إجمالي النفقات (4 الشكل

  

 
  

. املعهد 2017. التقرير العاملي بشــــأن الســــياســــة الغذائية لعام 2017املصــــدر: املعهد الدويل لبحوث الســــياســــات الغذائية. 
  .العاصمة لبحوث السياسات الغذائية. واشنطنالدويل 

9780896292529/2499.10https://doi.org.  
 

                                                            
23 Delve, R., Benfica, R., Keizire, B.B, Rusike, J., Harawa, R. Bigirwa, G., Muhhuku, F., Ininda, J., & Wakiumu, J.2016 

: التقدم احملرز باجتاه التحّول الزراعي 2016يف التقرير عن حالة الزراعة يف أفريقيا لعام  5. الفصل اإلنتاجية الزراعية من خالل التكثيف واملؤسسات احمللية
  يف أفريقيا. نريويب، التحالف من أجل ثورة خضراء يف أفريقيا. 

    Chemonics International .2007 .Africa. IFDC, Muscle Shoals.Fertilizer Supply and Costs inاملركز الدويل لتنمية األمسدة وشركة  24
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ج ابتكاري لتعزيز االستثمارات العامة بالشراكات بني القطاعني العام واخلاص اليت جتمع بني األعمال،   -36 ويتمثل 
واحلكومات واجملتمع املدين. وهي جديدة نســــــــــبياً يف قطاع الزراعة لكن ميكنها أن حتّدث القطاع، وأن تســــــــــاهم يف التنمية 

 واخلاص معقدة، وتؤدي إىل تكاليف عالية  العام ات بني القطاعنيغري أن الشـــــــــــــــراك 25الزراعية املســـــــــــــــتدامة والشـــــــــــــــاملة.
يف العمليات وهي األكثر مالءمة يف حاالت فشـــــــل األســـــــواق. كما أن إطاراً مؤســـــــســـــــياً وتنظيمياً متيناً أســـــــاســـــــي جلذب 

  26االستثمارات اخلاصة من أجل مشاريع البنية التحتية.
 

امة، وتبادل النُـُهج، واألدوات، وأفضـــل املمارســـات والدروس ومن األســـاســـي أيضـــاً صـــياغة ســـياســـات وبرامج ع  -37
  بشأن تعزيز مسامهة املهاجرين والنازحني يف مجيع أبعاد التنمية املستدامة. املستفادة

 
  الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص  -رابعاً 

 
ع احلضــري ومنو الدخل إىل توســع كبري   -38 ية نطاق الزراعة ومؤســســات األعمال الزراعيف ســوف يؤدي كّل من التوســّ

 يف املائة  63و 74و 80مبا يتيح فرصــــــــًة كبرية للمؤســــــــســــــــات اخلاصــــــــة، حيث يوّفر املزارعون احملليون واملؤســــــــســــــــات أصــــــــًال 
 على ســــــــــــــبيل املثال، من املتوقع و  27من اإلمدادات ألســــــــــــــواق األغذية يف أفريقيا الشــــــــــــــرقية، والغربية واجلنوبية على التوايل.

  2020.28إىل  2010يف املائة كل سنة من عام  20ينمو قطاع الدواجن يف نيجرييا بنسبة  أن
 

 إمنا ليس من املســـــــــــــــّلم به أن تكون اإلمدادات احمللية قادرة على االســـــــــــــــتجابة إىل الطلب املتزايد على األغذية،   -39
ورة عامة، ربى بصـــــيا جنوب الصـــــحراء الكســـــيما أن واردات عديدة من املنتجات تشـــــهد زيادًة مطردة. وبالنســـــبة إىل أفريق

دوالر  اتمليار  21.3وحلوم الدجاج وواردات الذرة حوايل  بلغت قيمة األرز والقمح والســكر (املكّرر واخلام) وزيت النخيل
  عالوًة على ذلك، يتم استرياد العديد من املنتجات اجملّهزة.و  2013.29عام  أمريكي

 
من الفرص املتاحة الســـــتئصـــــال الفقر واجلوع لكنه ســـــيكون حتدياً. ويتمثل مؤشـــــر ومن األمهية مبكان االســـــتفادة   -40

م تقرييب لغياب تنافسية إقليم أفريقيا جنوب الصحراء الكربى على صعيد املنتجات الزراعية يف الرتاجع النسيب حلصة اإلقلي
لبيئة املؤاتية، يســـتجيب املزارعون ومؤســـســـات وا املناســـبة). إمنا يف ظّل احلوافز 5 الشـــكلمن الصـــادرات الزراعية يف العامل (

مليار شلن كيين  21األعمال الزراعية للفرص املتاحة. على سبيل املثال، ارتفعت صادرات املنتجات البستانية يف كينيا من 
 كيأمريمليون دوالر  13. ويف إثيوبيا، ارتفعت صــــــادرات زراعة الزهور من 2014مليار شــــــلن كيين عام  97إىل  2009عام 
   2016.30عام  أمريكيمليون دوالر  550إىل  2005عام 

 
                                                            

اســــــــتعراض للتجارب الدولية من تأليف  -. الشــــــــراكات بني القطاعني واخلاص لتنمية مؤســــــــســــــــات األعمال الزراعية2016منظمة األغذية والزراعة.  25
Rankin, M., Gálvez Nogales, E., Santacoloma, P., Mhlanga, N. & Rizzo, C.روما .  

  العاصمة.. البنك الدويل، واشنطن .Africa’s Pulse. An analysis of issues shaping Africa’s economic future .2017البنك الدويل.  26
27 Diao, X., Hazell, P., Resnick, D., & Thurlow, J. 2006 . دور الزراعة يف التنمية: اآلثار املرتتبة على أفريقيا جنوب الصــــحراء الكربى. تقرير

  ، املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية.العاصمة. واشنطن 153 رقم البحث
28 Sahel Capital. 2015 .يونيو/حزيران،  11تقييم لقطاع الدواجن يف نيجرييا. نشرة الساحلSahel Capital Partners & Advisory Limited .

  الغوس، نيجرييا
ملوقع: ية (متاحة على الكرتونقاعدة البيانات اإلحصـــــــــــائية اإل .املوضـــــــــــوعية يف املنظمة . قاعدة البيانات اإلحصـــــــــــائية2017منظمة األغذية والزراعة.  29

http://faostat.fao.org .(2017. املنظمة   
  . أبيدجان.2025-2016. اسرتاتيجية إطعام أفريقيا بشأن التحّول الزراعي يف أفريقيا للفرتة 2016جمموعة البنك األفريقي للتنمية.  30
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  : حصة البرازيل، وتايلند وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من الصادرات الزراعية في العالم5 الشكل
 

   
 مة. قاعدة البيانات اإلحصـــــائية. قاعدة البيانات اإلحصـــــائية املوضـــــوعية يف املنظ2017املصـــــدر: منظمة األغذية والزراعة. 

). باالســـــــــــتناد إىل رســـــــــــم بياين 2017). منظمة األغذية والزراعة (http://faostat.fao.orgية (متاحة على املوقع: اإللكرتون
. النمو يف أفريقيا. إطالق العنان لقدرات مؤســـــــــــســـــــــــات األعمال الزراعية. البنك الدويل. 2013أصـــــــــــلي من البنك الدويل 

  .العاصمةواشنطن 
 

وأّما القيود الكبرية على النشاط التجاري فتشمل تكاليف النقل والعمليات املرتفعة، ومثة حاجة واضحة لتحسني   -41
ن  31 أفريقيا جنوب الصـــــحراء الكربى. اللوجســـــتية، وإجراءات الشـــــحن وخفض احلواجز غري التعريفية يف ّجل حتســـــّ إمنا ســـــُ

  32األخرية. اللوجستية على مدى السنوات العشرحمدود فقط على نطاق اإلقليم يف أداء 
 

يف املائة من األفريقيني ميلكون  75حوايل  -كذلك، فإن التطور الســــــــــريع لتكنولوجيات املعلومات واالتصــــــــــاالت  -42
ميكن أن يوفر طرقاً جديدة إلرشـــــــاد املزارعني، واملســـــــاعدة يف حتســـــــني تكامل األســـــــواق، وختفيض تكاليف  -هاتفاً جواالً 

النقل، وتوفري معلومات أفضل عن األسعار وتسهيل التبادل يف األسواق. كذلك، تضطلع االحتادات اإلقليمية للمزارعني، 
ا، بدور هام يف تيســــــري نقل تكنولوجيا اإلنتاج، مثل منظمة  مزارعي البلدان األفريقية واملنصــــــات اإلقليمية الفرعية املرتبطة 

ومساعدة املزارعني على حتسني وضعهم والدعوة إىل دعم السياسات احلكومية. وميكن ملنظمات املزارعني أن تضمن أيضاً 
جملهزين عقود عادلة مع ا علىســل القيمة من خالل املســاعدة يف التفاوض املزارعني من االنضــمام إىل ســال صــغار اســتفادة

والتّجار، ومســـــاعدة املزارعني على االســـــتجابة إىل معايري ســـــالمة األغذية واجلودة. كما أنه من األســـــاســـــي دعم املزارعني، 
  وخباصة الشباب والنساء منهم، لضمان منو شامل وحتّول للنظام الغذائي. 

 
 ألفريقيةا وارد الطبيعية، فتشــــــــكل صــــــــعوبة وفرصــــــــًة كبرية يف أفريقيا جنوب الصــــــــحراء الكربى. ومتثل القارةوأّما امل  -43

نصــــف األراضــــي املالئمة زراعياً إمنا غري املســــتخدمة يف العامل (اجلزء الثالث). غري أن غياب حقوق األرض اآلمنة والقابلة 
                                                            

  .العاصمةالنمو يف أفريقيا. إطالق العنان لقدرات مؤسسات األعمال الزراعية. البنك الدويل. واشنطن . 2013البنك الدويل.  31
  .العاصمة. تقييم السياسات واملؤسسات القطرية يف أفريقيا. البنك الدويل. واشنطن 2017البنك الدويل.  32
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 ضـــــــــــاً مبوارد مائية أياألفريقية خلاصـــــــــــة يف الزراعة. وتتمتع القارة للتحويل يشـــــــــــكل أحد القيود اجلدية على االســـــــــــتثمارات ا
  33مليون هكتار. 37غري مستثمرة إىل حّد كبري وطاقة رّي حلوايل 

 
 مليون هكتار، مصـــــــــــدر قلق متناٍم  494إضـــــــــــافًة إىل ذلك، يشـــــــــــكل انتشـــــــــــار تدهور الرتبة، حيث يتأثر حوايل و   -44

تايل، ســوف يتطلب التكثيف املســتدام اســتخداماً أكرب لألمسدة إمنا أيضــاً حتقيق وبال 34يف أفريقيا جنوب الصــحراء الكربى.
ومن الضـــــــروري  35توازن بني إدارة املواد العضـــــــوية يف الرتبة، وخصـــــــوبة الرتبة وحمتواها من الرطوبة واســـــــتخدام هذه األمسدة.

لعضـــــــــــــــوية يف الرتبة، ى البيئة، وتعزيز املواد االلجوء إىل تقنيات ابتكارية إلنتاج كميات أكرب، مع احلفاظ يف الوقت ذاته عل
وإدارة اآلفات واألمراض النباتية وتكييف الزراعة مع تغري املناخ. كذلك، تؤدي احلكومة دوراً أســـــــــــــاســـــــــــــياً يف توفري بيانات 

ثمرين اخلاصــني تزراعية اقتصــادية ذات الصــلة عن االجتاهات الزراعية املناخية، وأنواع الرتبة، وخرائط الرتبة، واألســعار للمســ
  لتقييم املخاطر واختاذ قرارات استثمارية.

 
مبا يف ذلك  -، فإن التدخالت على صــــــــعيد الســــــــياســــــــات والربامج اليت اســــــــتهدفت تنمية املناطق الريفيةلكذك  -45

ي للســـكان الشـــكلوغري  يالشـــكليضـــاً على حتســـني الشـــمول املايل؛ وتوفري التعليم  جيب أن ترّكزأ -املناطق املعّرضـــة للهجرة
ا الشــــاملة؛ وتوســــيع نطاق تغطية احلمالريفيني، وخباصــــة النســــاء والشــــباب اية ؛ وتعزيز احلصــــول على املوارد الطبيعية وإدار

االجتماعية؛ واســـــتهداف االســـــتثمارات يف البنية التحتية الريفية والتكنولوجيات الزراعية. وبصـــــورة خاصـــــة، جيب أن تتوّجه 
ل داخــل املزرعــة وخــارجهــا، اليت توّفر آفــاقــًا واعــدة للتطوير الوظيفي، وإىل دعم قــدرات رّواد اجلهود إىل زيــادة فرص العمــ

  األعمال الشباب لوضع خطط أعمال قابلة لالستمرار على امتداد سالسل القيمة الزراعية املختارة.
 

ني، ، واجملهزين الزراعيكما أن االســتثمار يف القطاع اخلاص أســاســي على امتداد الســلســلة من مزّودي املدخالت  -46
والتّجار، واملصـــــــــّدرين، والبائعني باجلملة وبالتجزئة. وجيب أن تشـــــــــكل منظمات الشـــــــــباب، ومجعيات املزارعني، ومجعيات 
 املهاجرين واملغرتبني جزءاً ال يتجزأ من املناقشـــــــــات. وتؤدي احلكومات دوراً هاماً يف تســـــــــهيل اســـــــــتثمارات القطاع اخلاص 

 التنافس ب. ومثة حاجة لوضــــــــع ســــــــياســــــــات، وأطر قانونية، ومعلومات وبنية حتتية تســــــــمح للمســــــــتثمرين يف النظام الغذائي
 ، 2016-2010على قـــدم مســـــــــــــــــاواة ويف بيئـــة مؤاتيـــة. وقـــد أظهرت البيئـــة التنظيميـــة لألعمـــال بعض التقـــّدم خالل الفرتة 

  36لكن ما زال العديد من البلدان يعاين من بيئة تنظيمية ضعيفة لألعمال.
 

 ومثة حاجة أيضاً إىل ختفيض احلواجز التجارية وغري التجارية، وبناء البنية التحتية لفتح التجارة بني بلدان اإلقليم،  -47
 . أمريكيمليـــار دوالر  25، مقـــارنـــًة بـــإمجـــايل الواردات الغـــذائيـــة اليت تبلغ فقط أمريكيدوالر  )1( واليت تبلغ حـــاليـــًا مليـــار

ياســات منخفضــاً مقارنًة باألداء العاملي األفضــل وبالتحســينات يف نظم الســ ا مســتوى أفريقيإمنا يســّجل تســهيل التجارة يف
 37التجارية، كما شهد تسهيل التجارة ركوداً.
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