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 ، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة  (QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

 وميكن االطالع على وثائق  للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

  www.fao.orgأخرى على موقع املنظمة 

 

MP578/A 

A 

 ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة ؤمترم

 والعشرون التاسعة الدورة

 2016 نيسان/أبريل 8-4 ديفوار، كوت أبيدجان،

 ية والزراعة يف إقليم أفريقياذنتائج وأولويات منظمة األغ

 
 

 موجز

 

    وفقًا للدعم الذي وّفره املؤمتر اإلقليمي يف دورته الثامنة والعشرين، رّكزت منظمة األغذية والزراعة عملها خالال

على ثالث مبادرات إقليميالة لتققيالق األثالر علالى املسالتوى القنالري مالن خالال            2015-2014فرتة السنتني 

دارة املتكاملة للمشاهد النبيعيالة الزراعيالة   ( اإل2؛ )2025حتّدي القضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلو  عام  (1)

( بناء القدرة على الصمود يف األراضي اجلافة يف أفريقيا. وقد ظهرت النتالائ  يف اإلقلاليم يف حالني    3يف أفريقيا؛ )

بقيت مرونة لالسالتجابة إىل األولويالات واالحتياتالات النا الئة القنريالة، وقالد سالاهمت  يعهالا يف األهالدا           

 .مةلمنظلاالسرتاتيجية 
 

  واحلوكمالة واملؤسسالات يف    اتورّكزت جتارب املبادرات اإلقليمية بشكل حاد على الدور احلاسم ألبعاد السياسال

برنام  تنفيذ ناتح، وسّلنت الضوء على احلاتة إىل حتسالني البيانالات واإلحصالاءات، وعلالى أهميالة معاجلالة       

 املواضيع الشاملة من قبيل املساواة بني اجلنسني، وتغّير املناخ، والتغذية والقدرة على الصمود.
 
  مالع  2014خال  عالام   2017-2014للفرتة  ية والزراعةاألغذوقد ترى استعراض اخلنة املتوسنة األتل ملنظمة ،

مشالل االسالتعراض   واألخذ يف االعتبار االجتاهات والتنّورات وآثارها على النظم الغذائية، واألمن الغذائي والتغذية. 

وإطار الرصد احملالّدث   (،2017-2016السياسات لفرتة السنتني الثانية من فرتة التخنيط )خاصة ب توتهاتأيضا 

( يف 2015)يونيو/حزيران  املنظمةمنظمة لقياس النتائ  واإلبالغ عنها، الذي صادق عليه مؤمتر لئم على النتائ  لالقا

 .2017-2016برنام  العمل وامليزانية للفرتة 
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  لتالوف  االسالتمرارية يف االجتالاه     2015نظمة عن دعم قوي ومّتسالق خالال  عالام    املوعّبرت األتهزة الرئاسية يف

لمنظمة من أتل حتقيق آثار كاملة لإلطار االسرتاتيجي. وتقضي إحالدى األولويالات الرئيسالية يف    لاالسرتاتيجي 

مبساعدة البلدان يف حتقيق أهالدا  التنميالة املسالتدامة. كمالا أن التغذيالة األفضالل،        2017-2016 اليةفرتة املال

املناخ هي مسائل تتسالم بههميالة   وحتسني سالمة األغذية، واالهتمام بقضايا النوع االتتماعي والتكّيف مع تغّير 

على املستوى القنري، على أن توّتهاله أطالر    خال  املبادرات اإلقليمية الثالثخاصة. وسو  يرتّكز العمل من 

   الربام  القنرية على حنو أقوى.

 

 إليها املؤمتر اإلقليميينبغي لفت عناية املسائل اليت 
 

  وتب املبادرات مب 2015-2014نظمة يف فرتة السنتني املاإلقرار بالعمل املنجز والنتائ  احملّققة من تانب

املؤمتر اإلقليمي  وغ ها من جماالت العمل الرئيسية استجابًة لألولويات الرئيسية اليت حّددها اإلقليمية الثالث

 يف دورته الثامنة والعشرين.
 

  2017-2016نظمة يف فرتة السنتني املتوف  التوتيهات يف جماالت ذات أولوية إقليمية بالنسبة إىل عمل 

باالستناد إىل االجتاهات والتقديات الكربى يف اإلقليم، والتجربة يف جما  املبادرات  2021-2018والفرتة 

لمنظمة وإطار ل األهدا  االسرتاتيجية واإلحاطة علمًا باملواءمة بني 2015-2014اإلقليمية يف فرتة السنتني 

 .2030النتائ  وأهدا  التنمية املستدامة احملددة يف تدو  األعما  لعام 
 

  نظمة يف تعبئة املوارد مع الشركاء يف التنمية.املدعم 
 

  تشجيع البلدان املتوسنة الدخل على استخدام حساب األمانة املتعدد األطرا  ألغراض االبتكار

 ه.وتوسيع نناق
 

 

 مقّدمة -أواًل

 

نظمة املوفقًا ملا حلظه النظام املعين بوضع الربام  وامليزانية ونظام الرصد القائم على النتائ  الذي أنشهه مؤمتر  -1

، مع األخذ يف 2014خال  عام  2017-2014فرتة ل، ترى استعراض اخلنة املتوسنة األتل للمنظمة ل2009عام 

،  2واللجان الفنية ،1والتنّورات يف البيئة اخلارتية، والتوتيهات اليت وّفرتها املؤمترات اإلقليميةاالعتبار االجتاهات 

 .3الربنام  واملالية واجمللس وجلنتا

 

                                                           
 .C 2015/14 ،C 2015/15،C 2015/16 ،C 2015/17 ،C 2015/18 ،C 2015/LIM/1 كما ورد يف الوثائق  1

 .C 2015/21 COAG ،C 2015/22 CCP ،C 2015/23 COFI ،C 2015/24 COFO  كما ورد يف الوثائق  2

 .CL 150/REP الوثيقةمن  )ج( 43 الفقرةو ،PC 117/5 – FC 157/7 الوثيقة  3
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)املراتعة(.  2017-2014على اخلنة املتوسنة األتل للفرتة  2015يف يونيو/حزيران  املنظمةووافق مؤمتر  -2

كما أن استعراض اخلنة املتوسنة األتل، الذي ُأتري يف نهاية السنة األوىل من العمل يف إطار املهلة الزمنية املمتدة 

على أربع سنوات، مشل االجتاهات والتنّورات وآثارها على النظم الغذائية، واألمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك 

، وتغّير املناخ، ومكافقة اآلفات واألمراض النباتية واحليوانية العابرة للقدود 2015م تدو  أعما  التنمية ما بعد عا

السياسات لفرتة خاصة ب أيضا توتهاتمشل االستعراض وواالستجابة هلا، والتغذية، والتوّسع املدني واهلجرة. 

ئ  ملنظمة الفاو لقياس النتائ  وحّدث إطار الرصد القائم على النتا 2017-2016 السنتني الثانية من فرتة التخنيط

 واإلبالغ عنها.

 

املنظمة. وتتواتد يف صلب اإلطار مؤ رات تقيس التقدم احملرز  ويوّته إطار النتائ  عملية ختنيط ورصد عمل -3

على كل مستوى من مستويات سلسلة النتائ   املخرتات والنتائ  واألهدا  االسرتاتيجية. وهذا يوّفر القاعدة لتقييم 

 غ عنها.كيفية مساهمة إتراءات املنظمة يف التغي ات على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية واإلبال

 

لضمان استمرارية التوته  2015لمنظمة دعمًا قويًا ومتسقًا خال  عام لوقد قّدمت األتهزة الرئاسية  -4

االسرتاتيجي للمنظمة من أتل حتقيق اآلثار الكاملة لإلطار االسرتاتيجي. لذا، بقي إطار النتائ  اإل الية للفرتة 

وان الر عنال  مّت تقصيرئيسيالة خاصة بالسياساتة تعديالت ال(، مع ثالث1 الشكلر اله )ُأنظالعلى حال 2014-2017

"؛ وترى حتديد التغذية وتغّير املناخ نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل وكفاءةليصبح "متكني  4د  االسرتاتيجي الاهل

الصعيد  ال سيما علىلتعزيز عملية تنفيذ الربام  وحتقيق النتائ ، ؛ وُأدرتت تداب  6كقضية  املة مبوتب اهلد  

  4القنري.

 
لمنظمة إىل أهمية حتديد اجملاالت اليت جيب تركيز الربام  فيها وتلك اليت لوأ ارت األتهزة الرئاسية  -5

، إضافًة إىل 5جيب إزالة الرتكيز عنها، مع األخذ يف االعتبار األولويات النا ئة عن املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية

لمنظمة لوأطر الربجمة القنرية  2015-2014من املبادرات اإلقليمية اليت ُنّفذت يف الفرتة  املستفادةاإلجنازات والدروس 

 املاليالالالة فرتةلة يف إقليم أفريقيا لالاللمنظملل ذات األولوية الالمبا يعكس األولويات القنرية. وقد استندت جماالت العم

 على هذه التنّورات. 2016-2017

 
يف  األغذية والزراعةسو  يوّتهان عمل منظمة  2015إن تنّورين عامليني مهّمني عام إضافًة إىل ذلك، ف -6

( اتفاق 2للتنمية املستدامة، ) 2030هدفًا جلدو  أعما  عاملي  17( أهدا  التنمية املستدامة البالغ عددها 1املستقبل  )

 اتفاقيةاحلادي والعشرون يف  طرا األ مؤمتر) عاملمؤمتر األمم املتقدة لتغ  املناخ يف الباريس الذي مّت اعتماده نتيجة 

، الذي يرمي إىل تعزيز االستجابة العاملية للتهديد الذي ينرحه تغّير املناخ، يف (املناخ تغ  بشهن اإلطارية املتقدة األمم

يف دورته الثالثة واخلمسني بعد  املنظمةسياق التنمية املستدامة واجلهود املبذولة الستئصا  الفقر. وقد رّحب جملس 

                                                           
 .www.fao.org/pwb على املوقع CL 153/3 و C 2015/3 الوثيقتان  4

 .CL 150/LIM/6 الوثيقة  5

http://www.fao.org/pwb
http://www.fao.org/3/a-MM300e.pdf
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منظمة وأهدا  التنمية املستدامة، مع ل، باملواءمة بني اإلطار االسرتاتيجي ل2015املائة املنعقدة يف ديسمرب/كانون األو  

 .2021-2018إعداد اخلنة املتوسنة األتل للفرتة  لدىاإل ارة إىل أنه قد توتد فرصة لتوف  مزيد من االتساق 

 

كل  2021-2018وإعداد خنة تديدة متوسنة األتل للفرتة اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة استعراض سيجرى  -7

، من خال  املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية، ملصادقة اجمللس واملؤمتر عليهما يف 2016خال  عام أربع سنوات 

االسرتاتيجي اإل الي، ومع األخذ يف االعتبار النتائ  . ويف سياق ضمان استمرارية التوّته 2017النصف األو  من عام 

احملققة يف اإلقليم والتنورات العاملية، توّفر هذه العملية فرصة تركيز عمل املنظمة على حنو أكرب مبا يرمي إىل حتقيق 

 نتائ  ملموسة أكثر على املستوى القنري.

 
 ُتقسم هذه الوثيقة إىل ثالثة أتزاء رئيسية  -8

 
  إىل النريقة اليت مّتت مبوتبها معاجلة األولويات النا ئة عن املؤمتر اإلقليمي السابق خال   ثانيايش  القسم

 انتباه األعضاء إىل اإلجنازات والنتائ  الرئيسية ملنظمة الفاو. اسرتعاء، مع 2015-2014الفرتة 

  مع الرتكيز على املبادرات 2017-2016نتني يف اإلقليم لفرتة الس املنظمةاألولويات لعمل  ثالثاوحيّدد القسم ،

 اإلقليمية واألولويات القنرية.

  فيسّلط الضوء على نتيجة االستعراض االسرتاتيجي اإلقليمي الذي نظر يف التعب  اإلقليمي  رابعاوأّما القسم

نظمة يف اإلقليم، واليت امللالجتاهات العاملية واالجتاهات اإلقليمية امللقوظة اليت سو  تؤثر على تقّدم عمل 

 .2021-2018لمنظمة للفرتة لينبغي أن تؤخذ يف االعتبار لدى إعداد اخلنة املتوسنة األتل 

 

 2015-2014 الفرتة املاليةيف  املستفادةاإلجنازات والدروس  -ثانيًا

 

يف بالنسبة إىل عمل املنظمة األولويات اإلقليمية القائمة  أهميةصادق املؤمتر اإلقليمي الثامن والعشرون على  -9

ديدات لتهاحلد من التعرض ( 2الغذائية؛ ) -( زيادة اإلنتاتية والوصو  الفعا  إىل األسواق يف النظم الزراعية1اإلقليم  )

( حتسني اإلدارة واحلوكمة الستخدام للموارد النبيعية على حنو مستدام. وأحاط علمًا بهن 3)األمن الغذائي والتغذية، 

، وتدعم اإلتراءات اليت تساهم يف تهود للمنظمةولويات تتواءم على حنو وثيق مع األهدا  االسرتاتيجية هذه األ

 . 2025االحتاد األفريقي للقضاء على اجلوع حبلو  عام 

 
، دعم املؤمتر اإلقليمي ثالث مبادرات إقليمية بوصفها آليات حتقيق ألفريقياواستجابًة لألولويات اإلقليمية  -10

على حنو أكرب من أتل توليد األثر على املستوى القنري وتعبئة املوارد، وهي   املنظمةقائمة على النتائ  لرتكيز عمل 

ة الزراعية يف أفريقيا؛ وبناء ؛ واإلدارة املتكاملة للمشاهد النبيعي2025حتّدي القضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلو  عام 

 القدرة على الصمود يف األراضي اجلافة يف أفريقيا.
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. كما ترد يف 2015-2014منظمة يف اإلقليم لفرتة السنتني لويتّم تسليط الضوء أدناه على اإلجنازات الرئيسية ل -11

مة. ويتّوفر مزيد من التفاصيل يف الوثيقة ملقق  بكي اإلجنازات اإلقليمية كمساهمة يف النتائ  احملّققة على نناق املنظ

ARC/16/INF/8- الدورة الثامنة والعشرين للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا.توصيات ارير عن تق 

 

 2025 حتّدي القضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام -ألف

 

يف صياغة إعالن ماالبو بشهن التقّو  الزراعي واعتماده الحقًا من تانب  األغذية والزراعةساهمت منظمة  -12

، ثّم اسرتاتيجية التنفيذ وخارطة النريقة املتصلتني به. ونتيجًة هلذه الشراكة مع االحتاد 2014االحتاد األفريقي لعام 

للتغذية واألمن الغذائي يف نتائ   األفريقي والشراكة اجلديدة من أتل التنمية يف أفريقيا، ُدجمت املؤ رات الرئيسية

ظمة بدور حموري ناملالربنام  الشامل للتنمية يف أفريقيا وأطر الرصد والتقييم لتعزيز إطار املساءلة املتبادلة. وقد اضنلعت 

 يف تصميم وتنفيذ مبادرة القضاء على اجلوع للمجموعة االقتصادية لدو  غرب أفريقيا.

 
نظمة يف اجلهود اليت توتهها البلدان يف أفريقيا للوفاء بتعهدها باستئصا  اجلوع. وخال  املوقد ساهم عمل  -13

فية من األهدا  اإلمنائية لألل 1نظمة بنجا  البلدان التالية يف حتقيق الغاية امل، أقّرت 2015-2014 املاليةفرتة ال

نظمة امليف املائة. وأّقرت  5، أو خبفضها إىل ما دون حّد 2015النصف حبلو  عام خبفض نسبة اجلياع يف العامل إىل 

من األهدا   1وس وموزامبيق الغاية يبتققيق كّل من أنغوال، وإثيوبيا، وغابون، وغامبيا، ومالي، وموريتانيا، وموريش

صرامًة احملددة يف اإلمنائية لأللفية. كذلك، أقّرت املنظمة بتققيق كّل من أنغوال، والكام ون وغابون الغاية األكثر 

 .1996لألغذية عام  مؤمتر القمة العاملي

 
نظمة مساعدة كب ة لعمليات صياغة السياسات مبا يف ذلك العمليات القنرية للربنام  الشامل املوقد وّفرت  -14

ن الغذائي للتنمية يف أفريقيا من أتل وضع خنط إقليمية ووطنية لالستثمار الزراعي، مبا يف ذلك ملعاجلة قضايا األم

بلدًا يف  40مشروعًا استثماريًا يف الزراعة واألمن الغذائي يف  95نظمة أيضًا يف تصميم ما جمموعه املوالتغذية. و اركت 

 أفريقيا، معظمها ممّو  بصورة رئيسية من البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

 
واملعلومات من خال  توطيد نظم املعلومات اخلاصة باألمن  نظمة يف حتسني احلصو  على البياناتاملوساهمت  -15

الغذائي والتغذية لوضع السياسات ذات الصلة. وقد ُنشرت احلالة اإلقليمية األوىل النعدام األمن الغذائي يف أفريقيا عام 

مات مع الشراكة اجلديدة لتباد  املعلو منصةعلى توقعات األمن الغذائي والتغذية يف القارة. ويتّم إنشاء بالرتكيز  2015

شمل أقاليم فرعية ا لتمن أتل التنمية يف أفريقيا يف إقليم اجملموعة اإلمنائية للجنوب األفريقي حبيث يتم توسيعه

أخرى. وُأتريت عمليات تقييم يف إقليم اجملموعة االقتصادية لدو  غرب أفريقيا حو  الزراعة املراعية للتغذية واحلماية 

بنة بالزراعة من أتل صياغة اسرتاتيجيات لتقسني األمن الغذائي والتغذوي، وتوف  املعلومات لربنام  االتتماعية املرت

. وقد مّت توقيع مذكرة تفاهم مع االحتاد االقتصادي والنقدي لدو  غرب 10+ اجملموعة االقتصادية لدو  غرب أفريقيا

إقليمية لألغذية والزراعة، وإتراء مسح للزراعة يف ، وهو نظام معلومات CountryStatأفريقيا من أتل إقامة نظام 

 البلدان األعضاء.
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نظمة للتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب، مّت توسيع حمفظة مشاريع توظيف الشباب املويف إطار اسرتاتيجية  -16

 ومنقتوي. بشكل ملقوظ، وخباصة من خال  حساب األمانة للتضامن مع أفريقيا يف مالي، والنيجر، وإثيوبيا ومال

مليون دوالر أمريكي. كما أن االتفاقات األخ ة اليت مّتت املوافقة عليها  40 مقداره بلغ متويالغينيا االستوائية وأنغوال 

بشهن التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب واليت تشمل الصني، والربازيل، واملغرب، وكوريا اجلنوبية، واليابان وفنزويال، 

 لشباب.تتضمن أنشنة لتوظيف ا

 
نظمة يف بناء القدرات املتصلة بالفر  املويف ما يتعّلق باملساواة بني الرتا  والنساء ومتكني املرأة، ساهمت  -17

مسؤو   200املتاحة للنساء والشباب يف النمو الزراعي الشامل والتصّدي لتقّدي القضاء على اجلوع. ومّت تدريب حوالي 

تتضمن الشمو  املالي املراعي للنوع االتتماعي للنساء والشباب يف املؤسسات  نظمة على مواضيعامليف  حكومي وموظف

نظمة عمليات تقييم للمساواة بني الرتا  والنساء على الصعيد املالزراعية ونظم تعزيز القدرة على الصمود. كذلك، أترت 

عي يف السياسات والربام  املتصلة بلدًا يف اإلقليم حبيث يتّم حتديد الفجوات من حيث النوع االتتما 12القنري يف 

بالزراعة، والتنمية الريفية، واألمن الغذائي والتغذية بهد  توف  املعلومات للجيل التالي من اخلنط الوطنية لالستثمار 

الزراعي وآليات التمويل. وجتري جتربة اسرتاتيجيات منوذتية لنظم سلسلة القيمة يف تربية األحياء املائية والكسافا يف 

 .6ستة بلدان غرب أفريقيا

 
ومّتت تنمية القدرات إلعداد، وتنفيذ، ورصد وتقييم السياسات القائمة على اإلثباتات، واالستثمارات والربام   -18

املتصلة باألمن الغذائي والتغذية )على سبيل املثا ، توسيع نناق الربام  املراعية للتغذية يف النيجر وإثيوبيا، وإتراءات 

 تتماعية يف أنغوال، وإثيوبيا ومالوي(.احلماية اال

 
وحتّققت نتائ  ملقوظة يف االرتقاء باحلوكمة املتعددة القناعات والشراكات يف جما  األمن الغذائي والتغذية  -19

 الربنام  الشامل للتنمية يف أفريقيا.  عمليات على الصعيد القنري من خال  مبادرة تعزيز التغذية و

 
حّتسن التواصل واملناصرة على األصعدة كافة كجزء من تهود البلدان الستئصا  اجلوع. ومّت رفع مستوى  وقد -20

نظمة املالوعي بشهن التشريع املتصل باحلق يف الغذاء وحوكمة احليازة، ولدفع صانعي السياسات إىل الوصو  إىل أدوات 

 بشهن الصكوك التشريعية اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية.

 
 الغذائية -صو  إىل األسواق والنظم الزراعيةويف ما خيّص تعزيز الو -21

 
  ية املؤسسات الزراعية واألسواق، وتقليص الفاقد واملهدر مننظمة تهود البلدان يف جما  تنماملساندت 

تويات األغذية، والرتوي  للتجارة والتمويل االستثماري االبتكاري، وتعزيز قدرات السالمة الغذائية على مس

 خمتلفة.

                                                           
 بيساو، نيج يا والسنغا .-فاسو، كوت ديفوار، غانا، غينيابوركينا   6
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 األعما  التجاريةيف وضع إطار اسرتاتيجي لالستثمار يف   وتعاونت املنظمة مع جمموعة دو   رق أفريقيا 

الزراعية يف  الزراعية والصناعات الزراعية، ما أفضى إىل إقرار برنام  تنمية الصناعات الغذائية واملؤسسات

خال  التسويق التجاري للزراعة، ما أّدى إىل تنمية  وتعزيز كفاءة سلسلة القيمة من بلدان  رق أفريقيا؛

الصناعة الزراعية يف األتلني الصغ  واملتوسط، مبا حيّفز العمليات واملداخيل يف منظمات املزارعني واملؤسسات 

 الصغ ة واملتوسط احلجم.

  ت الزراعة يف البلدان ، عمدت وحدات االستثمار الزراعي يف وزارااملنظمةه توّفرومن خال  الدعم الفين الذي

األعضاء يف جمموعة دو   رق أفريقيا إىل وضع اسرتاتيجية متسقة لتشجيع املؤسسات الزراعية  وخنة 

 صناعية خمتارة.-األعما  املتصلة بها من أتل حتفيز االستثمارات يف سالسل قيمة زراعية

  نظمة تقارير عن احلالة اجلارية لسالسل املوبالتعاون مع اجملموعة االقتصادية لدو  غرب أفريقيا، أجنزت

وجماالت عمل رئيسية لوضع سالسل قيمة للثروة  خاصة بالسياساتقيمة الثروة احليوانية، ووضعت صكوكًا 

توتيهية وصكوكًا لتيس  حركة تنّقل املا ية العابرة للقدود، وقامت بوضع  ئاحليوانية، كما صاغت مباد

 الكَلب وأداة رسم خرينة املختربات، من بني أمور أخرى.داء ونشر بروتوكو  لتشخيص 

  قامت تعاونيات كث ة بإعداد خنط أعما  لتوسيع إنتاتها من مةنظامله توّفرومن خال  الدعم الفين الذي ،

 أتل توف  منتجات ذات كمية وتودة مّتفق عليهما مسبقًا للمؤسسات الزراعية.

  تعمل على حتسني التوعية والفهم للقضايا الرئيسية املتصلة بالتجارة،  األغذية والزراعةولناملا كانت منظمة

التجارية يف سياق صياغة أطر الربام   اتلتقديد حاتات السياس الزراعة والتجارةوعلى التنسيق بني وزارات 

 القنرية يف زمبابوي، وزامبيا وسوازيلند.

  األغذية من خال  توف  التدريب ملئات  من فاقدالنظمة يف حتسني القدرات إلتراء عمليات تقييم املوساهمت

األغذية  الفاقد منبلدًا أفريقيًا باستخدام منهجية  15من املوظفني احلكوميني وغ هم من أصقاب الشهن يف 

يف منظمة الفاو. وُأتريت عمليات تقييم بشهن مدى وأسباب اخلسائر يف سالسل خمتارة لإلمدادات الغذائية يف 

كما أن املنظمة وّفرت الدعم لتعميم اسرتاتيجيات احلّد من اخلسائر ما بعد صيد األمساك يف  البلدان ذاتها.

 البلدان ضمن اإلقليم الفرعي ألفريقيا الشرقية. 

 

 اإلدارة املتكاملة للمشاهد الطبيعية الزراعية يف أفريقيا -باء

 
لقد ساعدت املبادرة اإلقليمية بشهن اإلدارة املتكاملة للمشاهد النبيعية الزراعية يف أفريقيا يف تركيز تدخالت  -22

 د األمساك ينظمة على زيادة إنتاتية احملاصيل، ويف قناعي الثروة احليوانية ومصاامل

 
يف بلدان أفريقيا اجلنوبية، قام تعزيز القدرات للرتوي  للبذور اجليدة لدى أصقاب احليازات الصغ ة  )أ(

واملساعدة الفنية إلدارة املوارد الوراثية النباتية اليت يتّم توف ها يف البلدان يف أقاليم اجملموعة 

االقتصادية لدو  غرب أفريقيا، واجملموعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا واجملموعة اإلمنائية 

 ملتسقة إقليميًا من أتل تعزيز جتارة البذور بني البلدان.للجنوب األفريقي ، بتيس  أنظمة البذور ا
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مّتت تنمية القدرات التشغيلية القنرية من خال  دعم االسرتاتيجيات الوطنية للموارد الوراثية النباتية  )ب(

لتكثيف اإلنتاج احملصولي املستدام  7من أتل الزراعة يف إقليم اجملموعة اإلمنائية للجنوب األفريقي

آثار تغّير املناخ على اإلنتاتية واإلنتاج. كما ُأتري اختبار الكينوا كمقصو  بديل للتكّيف مع  ومعاجلة

 بلدًا يف أفريقيا الشرقية والغربية بالشراكة مع مراكز البقوث الوطنية. 15تغّير املناخ يف 

د واإلدارة املتصلة مبصايات البقوث نظمة القدرات يف جما  تقييم األرصدة يف مؤسساملعمل عّزز كما  )ج( 

؛ ويف  ع البيانات عن مصايد األمساك، وحتليلها ونشرها يف البلدان 8بلدًا أفريقيًا 12األمساك يف 

د األمساك خللي  غينيا يف أفريقيا الوسنى؛ ويف استخدام تربية يف اهليئة اإلقليمية ملصاي 9األعضاء

بلدًا؛ ويف التدريب املستند إىل  16م اإليكولوتي يف األحياء املائية بصفتها أعمااًل مبوتب نه  النظا

نظمة قيام حوار املبلدان. وقد يّسرت  10د األمساك يف على نه  النظام اإليكولوتي ملصاي اجلامعات

د األمساك يف أنغوال، وناميبيا، وتنوب أفريقيا حيث حّددت  امل بني أصقاب الشهن يف قناع مصاي

ّد من املخاطر، مبا يف ذلك مشاركة اجملتمع املدني. كذلك، عززت املنظمة األولويات لتغي  املناخ واحل

د األمساك وساندت تنمية تربية األحياء املائية سات البقوث واإلدارة يف قناع مصايقدرات مؤس

لتوظيف الشباب يف األقاليم الفرعية للمجموعة االقتصادية لدو  غرب أفريقيا، واجملموعة اإلمنائية 

 فريقي، والوحدة النقدية األفريقية.للجنوب األ

 
 ودعمًا لإلدارة املستدامة واحلوكمة يف جما  املوارد النبيعية  -23

 
  واسرتاتيجية إقليمية لتنفيذ مبادرة  10نظمة بتعبئة املوارد لدعم عملية وضع اسرتاتيجيات وخنط وطنيةاملقامت

 اجلدار األخضر العظيم أمام الصقراء الكربى والساحل لالحتاد األفريقي.

  نظمة قدرات البلدان يف تعميم اإلدارة التشاركية للغابات من خال  تكييف اخلنوط التوتيهية املعّززت

 النوعية بشهن احلوكة على الصعيد احمللي.  

 إلصدار دليل عملي لتنفيذ مشروع الدفع مقابل اخلدمات البيئية احلرتية يف أفريقيا تنوب  وقد مّت توف  الدعم

الصقراء الكربى، الذي يهد  إىل الرتوي  لنريقة بديلة وغ  استهالكية لتوليد اإليرادات يف قناع الغابات، 

 مع تعزيز اإلدارة املستدامة للغابات يف الوقت ذاته.

  عة االقتصادية لدو  غرب أفريقيا يف تنفيذ "خنة التقارب بني الغابات إلدارة نظمة اجملمواملوقد دعمت

 واستخدام النظم البيئية احلرتية على حنو مستدام يف غرب أفريقيا".

  كذلك، وّفرت املنظمة الدعم للربام  القنرية يف كوت ديفوار ونيج يا، يف حني قامت بوضع مبادرة لبناء

 غرب أفريقيا يف سياق برنام  خفض اإلنبعاثات النا ة عن إزالة الغابات وتدهورهاالقدرات يف تسعة بلدان يف 

                                                           
 .بوتسوانا، ليسوتو، مالوي، موزامبيق، تنزانيا وزامبيا   7
 .وناميبيا يأنغوال، كوت ديفوار، غامبيا، غانا، كينيا، مدغشقر، موريتانيا، املغرب، موزامبيق، نيج يا، السنغال  8
 وبرنسييب.تومي  طية، وسانااالستوائية، غابون،  هورية الكونغو  الدميوقر أنغوال، الكام ون، الكونغو، غينيا  9

ي، الا، ومالالاد، وإثيوبيالر، وتشالا، والسنغا ، والنيجالو، ومصر، وموريتانيا، ونيج يا، وغامبين املشاركة اجلزائر، وبوركينا فاسداالم البلالتض  10

 وتيبوتي والسودان.
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  ُوضعت اسرتاتيجيات ملكافقة اآلفات النباتية وإدارة مبيدات املنظمةومن خال  املساعدة الفنية اليت تقدمها ،

منائية للجنوب األفريقي احلشرات يف األقاليم الفرعية للمجموعة االقتصادية لدو  غرب أفريقيا واجملموعة اإل

ة اآلفات واألمراض. وقد تّلقى ثالثة عشر بلدًا يف غرب أفريقيا املساعدة الفنية يف بمبا يساهم يف تعزيز مراق

مبا يف ذلك تشاطر املسؤولية بشهن  ،جما  تنمية القدرات، ووضعت خنط عمل وطنية لتنفيذ اتفاقية روتردام

 إدارة مبيدات احلشرات.

 أقّرت اجملموعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بصورة رمسية املنتدى املنظمةعم الذي وفرته ومن خال  الد ،

املعين بتنظيم استخدام مبيدات احلشرات يف اجلنوب األفريقي بوصفها جلنة فرعية للجنة الفنية حلماية 

ا  صقة النباتات يف النباتات يف اجملموعة اإلمنائية للجنوب األفريقي املسؤولة عن تنسيق األنشنة يف جم

اإلقليم، مبا يف ذلك تنفيذ التداب  الصقية والصقة النباتية ملنظمة التجارة العاملية. وعلى الصعيد اإلقليمي، 

نظمة تنفيذ خنة اسرتاتيجية اجمللس األفريقي لتداب  الصقة النباتية بني الدو  األفريقية التابع  املساندت 

، من أتل إقامة نظم متينة للصقة النباتية يف 2015رها يف يونيو/حزيران لالحتاد األفريقي اليت ترى إقرا

 أفريقيا بهد  تيس  التجارة النا نة واآلمنة.

  يف أفريقيا الشرقية واجلنوبية والغربية يف وضع خيارات، وممارسات  11نظمة قدرات البلدان األعضاءاملوعّززت

ة والزراعة الذكية مناخيًا لتيس  التكّيف مع تداب  تغّير واسرتاتيجيات فنية أفضل ومّتسقة حو  صون الزراع

املناخ من أتل حتسني اإلنتاتية، مبا يف ذلك دعم التقصني من العوامل املناخية يف اخلنط الوطنية لالستثمار 

، ُوضعت اسرتاتيجية إقليمية فرعية لإلدارة املنظمة. وبدعم من 12يف جما  الزراعة يف ستة من هذه البلدان

 ملستدامة للقياة الربية وقناع حلوم النرائد يف اإلقليم الفرعي ألفريقيا الوسنى.ا

 نظمة املبادرة اإلقليمية لتقييم تهث  تغ  املناخ على املوارد املوالتصّقر، دعمت   وللتصّدي لتغّير املناخ، واجلفا

 العربية اليت أقّرتها تامعة الدو  العربية.املائية وقابلية تهثر القناعات االتتماعية واالقتصادية يف املننقة 
 

 بناء القدرة على الصمود يف األراضي اجلافة يف أفريقيا -جيم
 

 من خال  هذه املبادرة اإلقليمية  -24

 
  نظمة تنفيذ عمليات السياسات اإلقليمية الرئيسية املتصلة بالقدرة على الصمود، من قبيل التقالف املدعمت

العاملي للمبادرة املتعلقة بزيادة القدرة على الصمود يف الساحل وغرب أفريقيا ومبادرة اهليئة احلكومية الدولية 

ترى مثانية عشر بلدًا مشاورات وطنية كما أقّر يف القرن األفريقي. وأ كوارث اجلفا  ملواتهةاملعنية بالتنمية 

ثين عشر منها أولوياته القنرية يف جما  القدرة على الصمود. وُصّممت برام  استثمار جيري تنفيذها يف أربعة ا

بلدان يف اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية حيث سّخرت احلكومات موارد ملقوظة، وحبثت إمكانية 

القدرة على الصمود يف العمليات الوطنية لوضع اخلنط وامليزانيات. كذلك، حظيت أدوات إدارة  إدراج أولويات

                                                           
، تنزانيا، أوغندا، زامبيا وزمبابوي إضافة إىل البلدان األعضاء يف دنقر، مالوي، تنوب أفريقيا، سوازيلوتو، مدغشبوتسوانا، إثيوبيا، كينيا، ليس  11

 .اجملموعة االقتصادية لدو  غرب أفريقيا
 .بيا وزمبابويبيساو، ليسوتو، مالوي، مالي، النيجر، السنغا ، سوازيلند، توغو، أوغندا، زام-و، كوت ديفوار، غينيابنن، بوركينا فاس  12
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الغذائي والتغذية يف بوركينا  األزمات الغذائية يف الساحل بدعم، ومّت وضع اسرتاتيجية وبرنام  متصلني باألمن

السياسات إلدارة املخاطر ب املتعلقة اخلياراتو، ومالي والنيجر بالشراكة مع هيئة ليبتاكو غوما؛ ومّت توف  فاس

 .اجلنوبية أفريقيااملناخية يف إقليم 

  نظمة التباد  والتعّلم يف جما  القدرة على الصمود بني اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية وبلدان امليّسرت

 الساحل.

  املستوى اإلقليمي الفرعي، وتشجيع  نظمة التنسيق حو  القدرة على الصمود بني البلدان وعلىاملودعمت

التعاون العابر للقدود واإلتراءات اإلقليمية ودعمها فنيًا من تانب احلكومات ملعاجلة التهديدات املشرتكة 

 مثل اآلفات واألمراض النباتية العابرة للقدود، والتجارة وإدارة املوارد النبيعية.

 كان ذلك حامسًاوبكر ونظم املعلومات على املستويات كافة. نظمة توف  الدعم آلليات اإلنذار املاملت لصواو، 

يف املشاركة يف الوقت املناسب واختاذ إتراءات مبكرة بالنسبة إىل النينيو يف  رق  على الصعيد اإلقليمي،

نظمة مستوى تنفيذ التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي واألدوات التقليلية يف املوتنوب أفريقيا. ورفعت 

، 2015اإلطار املنسق اليت توّفر لصانعي القرارات إثباتات على حّدة وحجم انعدام األمن الغذائي. ويف عام 

أترى أكثر من ثالثني بلدًا يف أفريقيا التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي أو حتليالت اإلطار املنّسق بدعم 

 نظمة.املمن 

  س احلقلية للمزارعني واالحتادات القروية للمّدخرات والقروض، يتّم تنفيذ "صندوق ارباالستناد إىل نه  املد

 2004القدرة على الصمود"، وهو نه  ابتكاري مراٍع للمخاطر والفر  للنساء وجمموعات املزارعني، منذ عام 

يف جماالت  يف أفريقيا الوسنى، واجلنوبية والغربية. ويسّهل هذا النه  تنمية القدرات 13يف عدة بلدان

 التغذية، واحلماية االتتماعية، واالستثمارات واختاذ القرارات.

  وترت تنمية القدرات على الصعيدين الوطين واإلقليمي يف جماالت األمن الغذائي، والتغذية وحتليل القدرة

على الصمود مع تركيز خا  على التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي وقياس وحتليل مؤ رات القدرة 

؛ ويف جما  تصميم وصياغة نظمة واالحتاد األوروبي(املعلى الصمود )خاصة مبوتب برنام  مشرتك بني 

اسرتاتيجيات القدرة على الصمود تكون قائمة على اإلثباتات املراعية للنوع االتتماعي والتغذية وخنط 

االستثمار املتصلة بها؛ ويف مكافقة اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية الكربى العابرة للقدود إضافًة إىل 

 ة املنشه.التهديدات الوبائية اجلديدة احليواني

  ملكافقة التهديدات للسالمة الغذائية وإدارة اآلفات  أفريقيا اجلنوبيةنظمة بتنمية القدرات يف بلدان املوقامت

واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للقدود على حنو أفضل، فيما أنشهت قاعدة قوية من اإلثباتات لتنمية 

األفريقية. كما ارتفع مستوى مراقبة آفات وأمراض حمددة مثل  الفاكهة على نناق القارة ةبرنام  إدارة ذباب

 تفشي مرض النخر الفتاك للذرة يف أفريقيا الشرقية. ومّت تنفيذ نه  إقليمي قائم على اجملتمع احمللي لتوّقع

                                                           
 .و والنيجر والسنغا س هورية أفريقيا الوسنى، ومالي، وليب يا، ومالوي وتشاد ومّت الرتوي  هلا يف بوروندي وغانا وغينيا بيساو  بوركينا فا  13
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اء نظام إقليمي فرعي ملراقبة ف وس متالزمة البقع البيض ئ. كما ُأنش14يف بلدان اجلنوب األفريقي احلشددودة 

 15يف الروبيان يف ثالثة بلدان.

  نظمة والوكالة الدولية للناقة الذرية ملكافقة آفات احلشرات ساعد املكما أن الربنام  الفرعي املشرتك بني

احملاصيل والثروة احليوانية على نناق  اليت تصيبالبلدان يف مكافقة أو استئصا  آفات احلشرات الرئيسية 

(. وتتمثل ARC/16/INF/17املننقة من خال  تنمية ودم  تقنية تعقيم احلشرات بنرق أخرى )ُأنظر الوثيقة 

مننقة  من Glossina palpalis gambiensisإحدى النتائ  الرئيسية يف أفريقيا يف جنا  محالت استئصا  

 نيايس يف السنغا .

  3من املستوى  ئاالت النوارحلنظمة بدور رئيسي يف التنسيق بني أصقاب الشهن واالستجابة املوقد اضنلعت 

)يف  هورية أفريقيا الوسنى وتنوب السودان( واألزمات الكربى األخرى اليت تؤثر على األمن الغذائي 

تشاد، والنيجر والتغذية لدى السكان املعرضني للهشا ة، مبا يف ذلك يف حوض حب ة تشاد )الكام ون، و

ونيج يا( ووباء ف وس إيبوال )ليب يا، وس اليون وغينيا(، من خال  توف  مساعدة زراعية طارئة للتخفيف 

 املتهثرة على الصمود على حنو مستدام. لوقت ذاته على بناء قدرة سبل العيشمن آثار األزمات والعمل يف ا

 مقرًا  روما اليت تتخذ منستويات خمتلفة كما مع الوكاالت وأّما الشراكات االسرتاتيجية اليت ُأقيمت على م

من بني وكاالت  الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةووبرنام  األغذية العاملي  األغذية والزراعة، أي منظمة هلا

أخرى، فقد كانت توهرية يف توسيع نناق مسارات العمل على القدرة على الصمود يف قناعات الزراعة، 

 ق عدد من النتائ .ي، والتغذية، وسبل املعيشة، وحتقيذائواألمن الغ

  علومات عن سالمة األغذية، مبا يف ذلك إصدار املومّت وضع أداة عاملية لتعزيز القدرة على توقع املستقبل و ع

 كتّيب لتنمية قدرات اإلنذار املبكر اليت تشّدد على  ع واستخدام املعلومات يف السلسلة الغذائية. وترت

نظمة ومنظمة الصقة العاملية يف بعض البلدان املجتربة أداة التقييم اجلديدة لنظام املكافقة املشرتك بني 

نظمة مدخالت فنية ملكتب البلدان األفريقية للموارد احليوانية التابع لالحتاد األفريقي يف املاألفريقية. ووّفرت 

ضًا يف تعزيز قدرات البلدان اخلمسة يف  رق أفريقيا يف جما  اإلنذار املبكر بشهن سالمة األغذية؛ وساهمت أي

 جما  سالمة األغذية، ونظام اإلنذار املبكر/اإلنذار السريع.

  نظمة يف تعزيز قدرات املراقبة واإلنذار املبكر يف الشبكات بالنسبة إىل األمراض احليوانية ذات األثر املوساهمت

الَكلب اليت مّت مرض ية. وتتضمن األمثلة احلالة األوىل من الكب  يف أفريقيا الغربية، والوسنى والشرق

 14نزانيا؛ وترى تقييم علومات املخربية يف بوتسوانا وتكونغو برازافيل، وإنشاء نظام إدارة املالتشخيصها يف 

اطر ؛ ومّت تعزيز القدرة على تقييم املخللمنظمةخمتربًا بينريًا وطنيًا باستخدام أداة رسم خرينة املختربات 

، وتوف  مواد خمربية كا فة H7N9واالتصا  من خال  توف  املعلومات والتوتيهات للبلدان بشهن ف وس 

للتشخيص واملراقبة للمختربات اإلقليمية. وحتّققت نتائ  هامة على صعيد الرتوي  للصقة احليوانية يف 

ن يف مكافقة األمراض؛ وتوف  الدعم ط طريق إقليمية فرعية، ومساندة البلداائأفريقيا، مبا يف ذلك وضع خر

للخدمات البينرية الوطنية يف إدارة ومكافقة إنفلونزا النيور العالية اإلمراض يف غرب أفريقيا؛ وتوف  التنسيق 

                                                           
 .بوتسوانا، ليسوتو، مالوي، موزامبيق، ناميبيا، تنوب أفريقيا، سوازيلند، زامبيا وزمبابوي  14
 .موزامبيق وتنزانيامدغشقر،   15
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والدعم للبلدان املتهثرة مبرض ف وس اإليبوال )ليب يا، وس اليون، وغينيا( للتخفيف من آثار األزمة على سبل 

 نظمة تنظيم مؤمتر عاملي بشهن استئصا  آفة اجملرتات الصغ ة.املت املعيشة. ودعم

 

 الدروس املستمدة -دال

 
  نظمة يف اإلقليم خال  الفرتةاملميكن استنباط دروس عديدة من النتائ  والتجارب النا ة عن عمل  -25

2014-2015  

 
   أهمية إقامة تآزرات منتظمة مع العمليات العاملية واإلقليمية )مثل أهدا  التنمية املستدامة، وبرنام  تهث

التغذية، ب املعيناألمن الغذائي والتغذوي والقدرة على الصمود واالستدامة والتقّو ، واملؤمتر الدولي الثاني 

 التغذية لدى األطفا (؛ ومبادرة تعزيز التغذية ومبادرة القضاء على اجلوع ونقص

  ،احلاتة إىل وضع نه  مشولي لنظام اإلنتاج، يرّكز على احملاصيل وسالسل القيمة السمكية واحليوانية

ودجمه مع نظم أخرى عند احلاتة من أتل معاجلة الثغرات على صعيد اإلنتاج يف القارة بشكل مالئم. كما 

 وتغّير املناخ، والتوظيف اهتمامًا على امتداد سلسلة القيمة؛ينبغي إيالء مواضيع  املة مثل النوع االتتماعي، 

  كما أن تنمية القدرات للقّد من خماطر الكوارث، وحتليل وقياس اهلشا ة والقدرة على الصمود يشّكل عنصرًا

 أساسيًا يف تعزيز االستثمارات القادرة على الصمود وذات األثر األكرب؛

 نشر االّطالع األوسع على أفضل املمارسات من أتل التكّيف مع تغ  أهمية املدراس احلقلية للمزارعني يف 

املناخ يف نظم اإلنتاج الزراعي وتيس  تنمية القدرات يف جماالت التغذية، واحلماية االتتماعية، واالستثمارات 

 واختاذ القرارات؛

  ،إن بناء القدرة على الصمود يف األراضي اجلافة األفريقية والسياقات اهلشة يتنّلب  راكًة اسرتاتيجية

البلدان، والعمل مع ا العابرة للقدود واملشرتكة بني قليمي ملعاجلة القضايإومشاركة البلدان وتوطيد نه  

اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية،  والكيانات اإلقليمية الفرعية األهم )مثل مفوضية االحتاد األفريقي

واللجنة الدائمة املشرتكة بني الدو  ملكافقة اجلفا  يف مننقة الساحل، واجملموعة اإلمنائية للجنوب 

 األفريقي، واجملموعة االقتصادية لدو  غرب أوروبا( من أتل تعزيز دورها.

  أولويات املؤسسات اإلقليمية األفريقية الكربى مثل لقد ساعد الوضو  يف األولويات اإلقليمية وتالقيها مع

واللجان االقتصادية اإلقليمية يف تركيز اجلهود، وسّهل حتقيق النتائ  وتنفيذ ورصد التزامات  األفريقياالحتاد 

 ماالبو. وقد تعّزز ذلك من خال  صياغة املبادرات اإلقليمية، وتنفيذها وحتسينها.

  نظمة على الرتكيز على دعم تنفيذ األولويات كما حّددتها ووّتهتها املوأّما أطر الربام  القنرية فقد ساعدت

 احلكومات، مبا يسّهل حتقيق النتائ . 

  نظمة جلهود الالمركزية يف حتسني الفعالية، والتكامل بني الشركاء وأصقاب املوساهم الدعم الذي وّفرته

  للقدرات )بني وكاالت األمم املتقدة، واملؤسسات األفريقية، والشركاء يف التنمية، الشهن، والتعزيز املتباد

 إخل.( لدعم التنفيذ.
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  نظمة يف تعبئة املوارد لدعم تنفيذ األولويات اإلقليمية، لكن ما زا  يلزم بذ  تهود كب ة على املوقد ساعدت

عزيز اجلهود لتشجيع التعاون يف ما بني بلدان صعيد تعبئة املوارد حبيث تتناسب مع املهمة. كذلك، ينبغي ت

 اجلنوب على حنو أكرب.
 

 2017-2016جماالت العمل الرئيسية لفرتة السنتني  -ثالثًا

 
املرتبنة بنوات   2017-2016 املاليةفرتة لمّت حتديد األهدا  الرئيسية ل 16باالستناد إىل أطر الربام  القنرية -26

و ّكل هذا التمرين لتقديد اهلد  ركيزًة أساسية يف التعّر  إىل األولويات اإلقليمية  17الفاو.اهلد  االسرتاتيجي ملنظمة 

 ، إضافًة إىل اإلجنازات والدروس املستمدة من املبادرات اإلقليمية.املنظمةوالقنرية لعمل 

 
القضايا املرتبنة  وتستند جماالت التدخل ذات األولوية على خنط واسرتاتيجيات التنمية الوطنية، وتعاجل -27

لمنظمة  األمن الغذائي والتغذوي، وإنتاتية قناع الزراعة، وإدارة املوارد النبيعية، واحلّد من لباألهدا  االسرتاتيجية 

الفقر، والوصو  إىل األسواق، وإدارة خماطر الكوارث، وقدرة سبل املعيشة على الصمود أمام التهديدات واألزمات. 

، وتندم  يف برام  عمل وكاالت األمم املتقدة من خاصة بالسياسات مع عمليات وبرام  أخرى وحني تتواءم األولويات

 خال  إطار عمل األمم املتقدة للمساعدة اإلمنائية، فهي توّفر خارطة طريق إلتراءات فّعالة على الصعيد القنري.

 
تعزيز التنفيذ على الصعيد القنري  ، سو  يتم الرتكيز بصورة رئيسية على2017-2016 الفرتة املاليةوخال   -28

نظمة على املبادرات اإلقليمية واألولويات القنرية من خال  املوحتسني الدعم الذي تقّدمه املكاتب امليدانية. وسو  ترّكز 

 ، واملتقصالت واملؤ رات من خال  إطار رصد النتائ  واإلبالغ واتأطر الربام  القنرية. وسيتم قياس النتائ  حسب الن

نها. وسو  تشّكل اآلليات اإلقليمية آليات تنفيذ لضمان الرتكيز، واالتساق، والتنسيق، والرصد املنتظم والدعم خال  ع

 التنفيذ يف جماالت األولوية الثالثة الرئيسية.

 

 حتّدي القضاء على اجلوع

 
نظمة بتوسيع املتقوم  توخيًا خلفض اهلشا ة أمام التهديدات اليت ينرحها األمن الغذائي والتغذية، سو  -29

يف سياق تنفيذ إعالن ماالبو باالستناد إىل  2025وتعميق دعمها لتقدي القضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلو  عام 

السابقة، وإىل طلبات الدعم الواردة من بلدان أخرى. وسو  تعّزز املنظمة تعاونها  الفرتة املاليةالدروس املستمدة خال  

فريقي، ووكالة التخنيط والتنسيق واللجان االقتصادية اإلقليمية حو  تعزيز قدرة سبل املعيشة مع مفوضية االحتاد األ

على الصمود مع الرتكيز على احلّد من اهلشا ة والوقاية منها، فيما تستمر يف محاية سبل املعيشة املعرضة للخنر 

 واالستجابة لألزمات حني حتصل.

 

                                                           
بلدًا قد أقّر أطر الربام  القنرية. وأجنزت البلدان األربعة الباقية مشروع الوثائق اخلاصة  47من أصل  43، كان 2015يف ديسمرب/كانون األو    16

 بهطر الربام  القنرية كوثائق عمل.
 على املوقع الشبكي. 6، امللقق  CL 153/3الوثيقة   17
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سو  تستفيد من الدعم الذي يتّم  2025كما أن املبادرة اإلقليمية للقضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلو  عام  -30

بعنوان "تهث  األمن الغذائي  األغذية والزراعةتوف ه من خال  برنام  الشراكة املشرتك بني االحتاد األوروبي ومنظمة 

اتية لألمن ذه املبادرة يف تعزيز البيئة املوقّو ". ويتمثل هد  هوالتغذوي، والقدرة على الصمود، واالستدامة، والت

ة توّفر املساعدة يف جما  السياسات والدعم درالغذائي والتغذوي والزراعة املستدامة يف بلدان خمتارة. كما أن هذه املبا

األمن الغذائي والتغذوي لتنمية القدرات، وتساهم يف زيادة فعالية السياسات والربام  واآلثار من حيث رفع مستوى 

و، وتيبوتي، بوركينا فاس  ذات األولوية للتنفيذوالنمو الزراعي املستدام. يف أفريقيا، تشمل اجملموعة األوىل من البلدان 

 ند، وأوغندا وزمبابوي. امبيق، والنيجر، ورواندا وسوازيلوتشاد، وكوت ديفوار، وكينيا، ومالي، ومالوي، وموز

 
 إلنتاج الزراعي وتنمية سلسلة القيمة يف أفريقيالاملستدام  تكثيفال

 
نظمة يف دعم املبهد  زيادة اإلنتاتية والوصو  الفعا  إىل األسواق يف النظم الزراعية والغذائية، سو  تستمر  -31

 البلدان يف جما  تعزيز اإلنتاتية، مع الرتكيز على حتسني سالسل القيمة اخلاصة بالسلع األساسية االسرتاتيجية

)الذرة، واألرز، والكسافا، وموارد الثروة احليوانية وتربية األحياء املائية واملوارد النبيعية( مع إدراج اعتبارات متصلة 

 بالنوع االتتماعي، والشباب وتغّير املناخ.

 
اهد ، ُأعيد توتيه املبادرة بشهن اإلدارة املتكاملة للمش2015-2014وباالستناد إىل جتربة فرتة السنتني  -32

النبيعية الزراعية حبيث ترّكز على التكثيف املستدام لإلنتاج الزراعي وتنمية سلسلة القيمة يف أفريقيا. وسو  تتناو  

هذه املبادرة التكثيف املتكامل لإلنتاج باستخدام نه  متعدد القناعات بهد  زيادة اإلنتاج على حنو مستدام وضمان 

لتكّيف مع تغّير املناخ والتخفيف من آثاره. وسو  يوىل اعتبار خا  للنوع ممارسات  املة وفعالة يف الوقت ذاته ل

نظمة بصورة خاصة على التكثيف املستدام إلنتاج احملاصيل بالنسبة إىل نظم املاالتتماعي والشباب. كذلك، سو  ترّكز 

اإلنتاج املتكاملة يف قناعي الثروة إنتاج الكسافا، والذرة واألرز بوصفها حماصيل رئيسية، واألخذ يف االعتبار تكثيف نظم 

كّل نظام إنتاج. وأّما الشراكات مع ل ماد نه  سلسلة القيمة بالنسبةاحليوانية وتربية األحياء املائية. وسو  يتّم اعت

مؤسسات البقوث، واملرافق احلكومية واملنظمات غ  احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني فسو  يتم تعزيزها لتشجيع 

 املتكامل واملستدام لإلنتاج يف سالسل القيمة احملّددة.التكثيف 

 

 بناء القدرة على الصمود يف األراضي اجلافة يف أفريقيا

 
نظمة مزيدًا من الدعم للبلدان واملؤسسات اإلقليمية األفريقية لتعزيز قدرة امليف إطار إعالن ماالبو، سو  تقدم  -33

 على الصمود مع الرتكيز على احلّد من اهلشا ة والوقاية منها يف أربعة جماالت رئيسية  العيشسبل 
 

  ،وضع سياسات متصلة بالقدرة على الصمود وتنفيذها من خال  توف  الدعم لوضع مالمح املخاطر القنرية

لفنية لتنفيذ واسرتاتيجيات القدرة على الصمود وخنط االستثمار املتصلة بها. وسو  تستمر املساعدة ا

أولويات/خنط االستثمار املتصلة بالقدرة على الصمود لدى البلدان واملؤسسات اإلقليمية األفريقية يف سياق 

املتعلقة ببناء القدرة على مواتهة كوارث بادرة املالقدرة على الصمود وزيادة التقالف العاملي للمبادرة املتعلقة ب

 دعم تعبئة املوارد.، إضافًة إىل االستدامةاجلفا  وحتقيق 
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  حتليل اهلشا ة وقياس القدرة على الصمود من خال  وضع خارطة اهلشا ة وحتليلها باالستناد إىل التصنيف

املتكامل لألمن الغذائي واإلطار املنّسق، وعمليات التقييم املشرتكة، وعمليات تقييم املخاطر العابرة للقدود، 

 بالتعاون الوثيق مع املؤسسات اإلقليمية األفريقية. مودس وحتليل مؤ ر القدرة على الصوتنفيذ قيا

 "  على صناديق القدرة على الصموداحلّد من اهلشا ة على صعيدي اجملتمع احمللي واألسرة من خال  نه "

 صعيد اجملتمع احمللي، وإقامة الرابط بني احلماية االتتماعية والتغذية والقدرة على الصمود.

 ستجابة لألزمات من خال  حتسني قدرات البلدان على حنو أكرب من أتل االستعداد االستعداد والتنسيق واال

للكوارث واألزمات اليت تؤثر على سبل املعيشة، واألمن الغذائي والتغذية لدى السكان املعرضني للهشا ة 

 وتنسيق وإدارة االستجابات الفعالة هلا.

 
والتعّلم بني البلدان من خال  التعاون بني بلدان اجلنوب؛  اإلخصاب املتباد نظمة يف دعم املوسو  تستمر  -34

إضافًة إىل العمل مع مفوضية االحتاد األفريقي والكيانات اإلقليمية الفرعية احلامسة مثل اهليئة احلكومية الدولية املعنية 

عة اإلمنائية للجنوب بالتنمية، واللجنة الدائمة املشرتكة بني الدو  ملكافقة اجلفا  يف مننقة الساحل، واجملمو

األفريقي، واجملموعة االقتصادية لدو  غرب أوروبا واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، لتعزيز دورها يف توطيد 

القدرة على الصمود يف سياقات األراضي اجلافة ويف الوفاء بالتزاماتها يف إعالن ماالبو وأهدا  التنمية املستدامة. وأّما 

، وإطار عمل األمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة 2030-2015لقّد من خماطر الكوارث للفرتة إطار سنداي ل

عامة لتعزيز تهود القدرة على الصمود يف ال خاصة بالسياساتالتابع للجنة األمن الغذائي العاملي، فسو  يشّكالن أطرًا 

 السياقات ذات الصلة.

 

 يف املستقبلاألولويات لعمل املنظمة    -رابعًا
 

إدراج اخلصائص اإلقليمية على حنو فعا  يف استعراض اإلطار االسرتاتيجي وإعداد اخلنة املتوسنة  بهد  -35

، ُأتري استعراض اسرتاتيجي إقليمي يف كل إقليم لتقديد املشاكل احملّددة اليت يواتهها 2021-2018األتل للفرتة 

 املستقبل.اإلقليم وجماالت األولوية لعمل املنظمة يف 

 
داخلي مسهب مبشاركة خرباء رفيعي املستوى وموظفني اسرتاتيجي تفك   مبمارسةكما قام كل مكتب إقليمي  -36

نظمة يف اإلقليم. ومتّثلت النتيجة بوضع ورقة استعراض اسرتاتيجي إقليمي )ُأنظر امللقق الشبكي(، توّفر حملًة املمن 

اإلقليمية للتقديات العاملية، اليت من املتوّقع أن تؤثر على عمل املنظمة يف  واملظاهرعامة عن التقديات اإلقليمية الكربى 

 سنة. 15إىل  10اإلقليم يف خال  مدة زمنية من 

 
يف الوثيقة  انظمة يف إقليم أفريقياملوجتري مناقشة تفصيلية لالجتاهات والتقديات الرئيسية وتهث ها على عمل  -37

ضايا يف قناع األغذية والزراعة للعمل اإلقليمي والوطين يف سياق أهدا  التنمية املستدامة" بعنوان "االجتاهات والق

فتقّدد "أهدا  التنمية املستدامة واألهدا  االسرتاتيجية  ARC/16/INF/14(. وأّما الوثيقة ARC/16/3)الوثيقة 

  لمنظمة  النتائ  املتوقعة يف إقليم أفريقيا". ل
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 : املكّونات الرئيسية يف إطار نتائج منظمة األغذية والزراعة1 الشكل

 

 رؤية منظمة األغذية والزراعة

عامل متقرر من اجلوع وسوء التغذية يسهم فيه الغذاء والزراعة يف حتسني مستويات حياة اجلميع، وخباصالة مالن هالم أ الد فقالرًا، بنريقالة       
 .مستدامة اقتصاديًا واتتماعيًا وبيئيًا

 األهداف العاملية الثالثة لألعضاء

     استئصا  اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية للعمل تدرجييًا على بناء عامل حيصل فيه الناس يف  يع األوقالات علالى غالذاء
 كاٍ  وآمن ومغٍذ يليب احتياتاتهم التغذوية وأذواقهم ليعيشوا حياًة ملؤها النشاط والصقة؛

 التقدم االقتصالادي واالتتمالاعي للجميالع، بزيالادة إنتالاج األغذيالة، وحتسالني التنميالة الريفيالة وسالبل املعيشالة             استئصا  الفقر ودفع
 املستدامة؛

     واإلدارة واالستخدام املستدامان للموارد النبيعية، مبا يف ذلك األراضي، واملياه، واهلواء، واملناخ، واملالوارد الوراثيالة، لصالاج أتيالا  
 احلاضر واملستقبل.

 هداف االسرتاتيجيةاأل

 املساهمة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية   -1

 زيادة وحتسني توف  السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك بنريقة مستدامة   -2

 احلّد من الفقر يف الريف   -3

 وكفاءةمتكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل    -4

 التهديدات واألزمات زيادة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام   -5

 اهلدف اإلضايف

 اجلودة التقنية، واملعرفة واخلدمات – 6

 املواضيع الشاملة

 املساواة بني اجلنسني

 احلوكمة

 (2017-2016التغذية )تديد للفرتة 
 تغ  املناخ

 الوظائف األساسية

ودعم عمل البلدان يف وضع وتنفيذ الصكوك املعيارية ووضع املواصفات مثل االتفاقالات الدوليالة ومالدونات الساللوك واملواصالفات       تيس    -1
 التقنية وغ  ذلك

 جتميع البيانات واملعلومات وحتليلها ورصدها وحتسني فر  احلصو  عليها يف اجملاالت ذات الصلة باختصاصات املنظمة   -2 

 زيز ودعم احلوار من أتل السياسات على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنيةتيس  وتع   -3 

إسداء املشورة ودعم تنمية القدرات على املستويات القنرية واإلقليمية لتنفيذ ورصد وتقييم السياسات واالسالتثمارات والالربام  القائمالة       -4 
 على األدلة

عار  والتكنولوتيات واملمارسات اجليدة وتنشرها وحتّسن مالن تنبيقهالا يف جمالاالت اختصالا      أنشنة املشورة والدعم اليت جتمع امل   -5 
 املنظمة

تيس  إقامة الشراكات، يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفيالة، بالني احلكومالات و الركاء التنميالة واجملتمالع          -6 
 املدني والقناع اخلا 

 الدعوة واالتصا  على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت اختصا  املنظمة.   -7 

 األهداف الوظيفية

  اخلدمات اإلر ادية

 تكنولوتيا املعلومات

 حوكمة املنظمة واإل را  والتوتيه

 اإلدارة اليت تتسم بالكفاءة والفعالية

 


