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 ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة ؤمترم

 والعشرون التاسعة الدورة

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

 :والزراعة األغذية ملنظمة االسرتاتيجية واألهداف املستدامة التنمية أهداف

 أفريقيا إقليم يف املتوقعة النتائج

 

 موجز

 :بعنـوا   املسـتدامة  للتنميـة  جديدًا عامليًا إطارًا املتحدة لألمم 193الـ األعضاء الدول 1اعتمدت 2015 أيلول/سبتمرب 25 يف

 غايـة،  169و املسـتدامة  للتنميـة  هدفًا 17 اجلديدة اخلطة تتضمن .2"2030 لعام املستدامة التنمية خطة: عاملنا حتويل"

 وجهـات  علـى  تنطـو   شاملة عاملية 2030 عام وخطة. (2030-2016) املقبلة 15الـ السنوات غضو  يف حتقيقها يزمع

 لأللفية اإلمنائية األهداف تفوق املستدامة التنمية أهداف أ  ومبا. كافة البلدا  واحتياجات أولويات تعكس ومسؤوليات نظر

 بشـكل  وإدارتهـا  الطبيعيـة  املـوارد  برتمـيم  عامليًا التزامًا قاطعًة والفقر اجلوع أشكال كافة على القضاء إىل ترمي فهي طموحًا

 وسياسـات  بـرام   تصـميم  علـى  مبنيـة  للتنمية جديدة رؤية نطاقها ضمن والغايات، املستدامة التنمية أهداف تقدم. مستدام

 الثالثـة  األبعـاد  بـ   املسـتدامة  التنمية أهداف جتمع. ابتكارًا أكثر إمنائية اسرتاتيجيات يتيح الذ  األمر ومشولية تكاملية

 حلـل  وتشـاركية  شـاملة  نهـ   بتطبيـق  تطالب وهي بينها، فيما وثيق بشكل متضافرة وغايات أهداف مع املستدامة للتنمية

 الكـثةة  الداخليـة  الروابط استكشاف إىل وشركائها األعضاء الدول 2030 عام خطة تصميم يدعو. السياسات وصنع املشاكل

 . واألهداف الغايات ب  القائمة
 
 املسـاعدة  تقـديم  حيـ   مـن .  األوىل االستشارية املراحل من بدءًا 2015 عام بعد ما عملية يف كبة بشكل الفاو نشطت وقد

 األمـم  منظومـة  داخـل  حليفـة  منظمـات  ومـع  رومـا  يف مقارهـا  توجد اليت الوكاالت مع وثيق بتعاو  املنظمة عملت الفنية،

 وتعزيـز  التغذيـة  وسـوء  واجلوع للفقر حد لوضع ومتكامل شامل نه  حول عاملي توافق حتقيق أجل من وخارجها، املتحدة

 .املستدامة الزراعة حنو عاملية انتقال عملية
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 وكـذل   املسـتدام  واسـتخدامها  إليها املتكافئ والوصول الطبيعية املوارد ترميم لتعزيز كربى عاملية حتالفات الفاو عقدت كما

 . املناخ لتغة العاجلة االستجابة وتوفة البيولوجي التنوع محاية
 

 الغـذائي  األمـن  أ  اليـوم  واسـع  نطـاق  على به املسلم من أصبح وقد 2030 عام خطة يف جدًا هام حضور والزراعة لألغذية

 للفقـر  حـد  وضـع  أ : 2030 عـام  خلطـة  اجلـوهري   اهلـدف   لتحقيـق  رئيسـية  عناصـر  هي املستدامة والزراعة والتغذية

 .املستدامة التنمية أهداف بقية حتقيق إىل أساسيًا سبياًل كذل  اهلدف  هذين صعيد على السريع التقدم ويعترب. واجلوع
 

 غايـة،  169و هدفًا 17 ب  من البلدا  معظم ختتار سوف التاليت ، السنت  وخالل ،2030 عام خطة اعتماد أعقاب يف

 ومواردهـا  وقـدراتها  تنميتهـا  ودرجـة  واحتياجاتهـا  الوطنيـة  أولوياتهـا  علـى  بناء بها، اخلاصة الوطنية واألهداف الغايات

 .وشراكاتها واسرتاتيجياتها
 

 حتليـل  جمـال  يف قـدراتها  تعزيـز  أجـل  مـن  الفـاو  دعـم  على اإلقليمية االقتصادية ومجاعاتها األفريقية البلدا  تعول سوف

 الريـ   يف الفقـر  واستئصـال  والتغـذو ،  الغـذائي  األمـن  لتحقيق األدلة، على القائمة والتحاليل البيانات ومجع السياسات

 التنـوع  ومحايـة  واسـتدامة،  إنتاجيـة  أكثـر  زراعـي  إنتـا   نظـم  إىل االنتقـال  ورعاية الصمود على املعيش سبل قدرة وضما 

 .املناخ لتغة للتصد  خطوات واختاذ املستدام، استخدامها وضما  الطبيعية املوارد ترميم على واملساعدة البيولوجي
 
 أفريقيـا،  يف الزراعيـة  للتنميـة  الشـامل  الربنـام   سـيما  وال املسـائل  تلـ   ملعاجلـة  األفريقيـة  املبـادرات  دعـم  يف الفاو تنشط

 اليت الصكوك، تل  شأ  من.  الطريق وخارطة التنفيذ واسرتاتيجية ماالبو إعال  مع بالتماشي الدعم هذا تعزيز وسيتوجب

 بأفريقيـا  اخلاصـة  املسـتدامة  التنمية بأهداف املرتبطة االسرتاتيجيات معامل رسم على املساعدة األفريقية، األولويات تعكس

 .ألفريقيا 2063 عام خطة سياق يف األوىل، العشر السنوات خطة مع بالتماشي الزراعي التحويل أجل من
 

 وسـتؤد  .  الريفية املناطق يف والتنمية النمو لتعزيز الريفية التحتية البنية ويف الضعيفة الشعوب يف لالستثمار ضرورة وهناك

. وتغـذيتهم  الغـذائي  أمنهم حتس  إىل واملداخيل العمل وفرص اإلنتاجية والتكنولوجيا املوارد إىل الري  أهالي وصول زيادة

 وزيادة اخلاصة االستثمارات اجتذاب يتيح ما الريفية التحتية البنية يف الداخلية استثماراتها زيادة بالتالي احلكومات وعلى

 توسيع أجل من تعزز أ  واخلاص العام القطاع  ب  للشراكات ينبغي. االقتصاد قطاعات كافة يف كبةة بدرجة اإلنتاجية

 .التحتية البنية يف االستثمار
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 مقدمة -أواًل

 

 الـدول  قامـت  ،للتنميـة املسـتدامة يف نيويـورك    املتحـدة  األمـم  قمـة  مـؤرر  خالل ،2015 أيلول/سبتمرب 25 يف - 1

: عاملنـا  حتويـل " عنوا  حتت رمسيًا املعروفة العاملية املستدامة التنمية أهداف 3باعتماد املتحدة األمم يف 193الـ األعضاء

2030 لعام املستدامة التنمية خطة
 يتوجـب  غايـة  169 مـع  طموحـاً  هـدفاً  17 مـن  املسـتدامة  التنميـة  أهـداف  تتأل " 4

 لألمـم  األعضاء الدول لكافة اإلمنائية التدابة بإرشاد 2030 عام خطة تقوم أ  املتوقع من. 2030 حبلول عامليًا حتقيقها

ــ  السـنوات  مـدى  على احلليفة، واملؤسسات واملنظمات والربام  واحلسابات املتحدة األمم منظومة ووكاالت املتحدة  15ال

 .التالية

 

 خالل وصيغت التاريخ، يف املصلحة ًأصحاب ب  تشاورية عملية أكرب خالل من 2030 عام خطة معامل رمست - 2

 وحتويلية طموحة اخلطة وهذه. املستدامة التنمية حول 2012 لعام ريو قمة اختتام عيدُب بدأت اليت احلكومية املناقشات

ــ  اإلمنائية األهداف من املستفادة الدروس على عّولت قد 2030 عام خطة أ  مع. األبعاد ومتعددة  أهـداف  تقـدم  لأللفية

 :املستدامة التنمية صخي فيما النوعية الناحية من خمتلفًا إطارًا اجلديدة املستدامة التنمية
 

 بـأ   تسـليمها  مـع ، كافـة  البلـدا   واحتياجـات  اهتمامـات  تـربز  ّإذ شـاملة  عاملية 2030 عام خطة فإ  )أ(

 بشـراكة  مشـرتك  التزام على تعتمد وهي.  تنميتها ومستوى قدراتها على تعتمد سوف البلدا  مساهمات

 وسـائل " مـن  واسـعة  جمموعة إىل الكامل الوصول ضما  ضرورة على يشدد األوجه متعددة جديدة عاملية

 ؛القدرات وبناء والتكنولوجية املالية الناحية من -" التنفيذ
 

 استئصـال  إىل ترمـي  أنهـا  مبا، بأشواط لأللفية اإلمنائية األهداف طموحًا تفوق املستدامة التنمية وأهداف )ب(

 ؛مستدامة بصورة وإدارتها الطبيعية املوارد ترميم مبوازاة والفقر اجلوع أشكال كل
 

 بشكل متضافرة وغايات أهداف مع املستدامة للتنمية الثالثة األبعاد ب  املستدامة التنمية أهداف جتمع ) (

 ؛السياسات وصنع املشاكل حلل وتشاركيًا وافيًا نهجًا وتقرتح بينها، فيما وثيق
 

 مـن  عنهـا  قويـة  مبسـؤولية  تتمتـع  فهـي  حكومية مفاوضات عن ناجتة املستدامة التنمية أهداف باعتبار )د(

 تنفيـذ  يف للتقـدم  املسـاعدة  مـن  جديدة ِأشكال إىل البلدا  حتتا  سوف. بتنفيذها وبالتزام البلدا  جانب

 هـدفاً  17 بـ   مـن  البلدا  ختتار وسوف. الوطين ودو  الوطين املستوي  على املستدامة التنمية أهداف

 ودرجـة  واحتياجاتهـا  الوطنيـة  أولوياتهـا  علـى  بناء بها اخلاصة الوطنية واألهداف الغايات غاية 169و

   .وشراكاتها واسرتاتيجياتها ومواردها وقدراتها تنميتها
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 االصـطفاف  عرب للبلدا  والفرد  املنسق دعمها تعديل إىل اإلمنائي الصعيد على الفاعلة اجلهات حتتا  وسوف - 3

 املسـاعدة  لطبيعـة  ينبغـي .  املقبلـة  السـنوات  خـالل  التنفيـذ  يف التعجيـل  أجل من املستدامة التنمية أهداف مع تدرجييًا

 وتطـوير  السياسـية  باملشـورة  االهتمـام  وزيـادة  املشرتكة املشاريع على الرتكيز ختفي  مع تتطور أ  املتحدة لألمم املنسقة

 مجـع  علـى  وقـدراتها  الفنيـة  ومعارفهـا  تهـا اخرب بفضـل  املتخصصـة  الوكـاالت  وتتمتع. التقدم ورصد املؤسسية القدرات

 .اخلاصة واليتها حبسب كال املتحدة، األمم منظومة يف الصلة ذات اجلهود قيادة حي  من جيد مبوقع البيانات،

 

 وبراجمهـا  االسرتاتيجية أولوياتها ب  توفق أ  اإلمنائية واجلهات للبلدا  ينبغي االجتاه، هذا يف أوىل كخطوة - 4

 .البلدا  لصاحل واملنسق الفرد  الدعم جماالت حتدد وسوف املستدامة التنمية أهداف وب  وأنشطتها

 

 توجيـه  أجـل  مـن  وخرباتهـا  معارفهـا  فنشـرت  بـدايتها  منـذ  2015 عام بعد ما عملية يف بكثافة الفاو شاركت - 5

 املشـاركة  بالوسع كا  وقد.  التقدم لرصد الصلة ذات املؤشرات وحتديد واقعية وغايات أهداف وحتديد الفنية املناقشات

 شركاء من واسعة وجمموعة العضوية مع املتواصل واحلوار للفاو الداخلية املؤسسية التنسيق آلية بفضل العملية يف بفعالية

 وحتالفـات  عمليـات  يف الفـاو  قيـادة  خـالل  مـن  وكذل  روما، يف مقارها توجد اليت الوكاالت ب  القو  والتنسيق الفاو،

 للتنميـة  2030 عـام  خطـة  اجلهـد،  هـذا  عن انبثق الذ  الرئيسي اإلجناز وكا .  وخارجها املتحدة األمم داخل متعددة

 ورؤيتهـا  الفاو والية بقوة تعكس( حكوميًا عليها املتفق املستدامة التنمية أهداف من جديدة جمموعة يشمل مبا) املستدامة

 .املؤسسي ومنظورها

 

 وقدراتـه  بلد بكل اخلاصة احلقائق سياق ضمن( 1 اجلدول) 17الـ العاملية األهداف صياغة إعادة اآل  وتتوجب - 6

 .الوطنية وأولوياته سياساته احرتام مع التنموية ومستوياته

 

 17الـ املستدامة التنمية أهداف عن عامة حملة: 1 اجلدول

 .مكا  كل يف أشكاله جبميع الفقر على القضاء 1 اهلدف

 .املستدامة الزراعة وتعزيز احملّسنة والتغذية الغذائي األمن وتوفة اجلوع على القضاء 2 اهلدف

 .األعمار مجيع يف وبالرفاهية صحية عيش بأمناط اجلميع رّتع ضما  3 اهلدف

 .للجميع احلياة مدى التعّلم فرص وتعزيز للجميع والشامل املنص  اجليد التعليم ضما  4 اهلدف

 .والفتيات النساء كل ورك  اجلنس  ب  املساواة حتقيق 5 اهلدف

 .املستدامة وإدارتهما للجميع الصحي والصرف املياه توافر ضما  6 اهلدف

 .واملستدامة املوثوقة احلديثة الطاقة خدمات على ميسورة بتكلفة اجلميع حصول ضما  7 اهلدف

 العمـل  وتـوفة  واملنتجـة،  الكاملـة  والعمالـة  واملسـتدام،  للجميـع  والشامل املطرد االقتصاد  النمو تعزيز 8 اهلدف

 .للجميع الالئق

 .االبتكار وتشجيع واملستدام، للجميع الشامل التصنيع وحتفيز الصمود، على قادرة حتتية بنى إقامة 9 اهلدف

 .بينها ما ويف البلدا  داخل املساواة انعدام من احلد 10 اهلدف
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 .ومستدامة الصمود على وقادرة وآمنة للجميع شاملة البشرية واملستوطنات املد  جعل 11 اهلدف

 .مستدامة وإنتا  استهالك أمناط وجود ضما  12 اهلدف

 .وآثاره املناخ لتغة للتصد  عاجلة إجراءات اختاذ 13 اهلدف

 .املستدامة التنمية لتحقيق مستدام حنو على واستخدامها البحرية واملوارد والبحار احمليطات حفظ 14 اهلدف

 علـى  الغابـات  وإدارة مسـتدام،  حنـو  على استخدامها وتعزيز وترميمها الربية اإليكولوجية النظم محاية 15 اهلدف

 .البيولوجي التنوع فقدا  ووق  مساره، وعكس األراضي تدهور ووق  التصحر، ومكافحة مستدام، حنو

 إىل اللجـوء  إمكانية وتوفة املستدامة، للتنمية حتقيقا للجميع الشاملة السلمية اجملتمعات وجود تشجيع 16 اهلدف

 .للمساءلة خاضعة فعالة مؤسسات ببناء املستويات مجيع على والقيام اجلميع، أمام القضاء

 .املستدامة التنمية أجل من العاملية الشراكة وتنشيط التنفيذ وسائل تعزيز 17 هلدفا

 

 واملتطلبـات  الروابط حتديد أجل من( أدناه أنظر) االسرتاتيجية وأهدافها الفاو دور اإلعالمية املذكرة هذه تناقش - 7

 .األفريقية القارة أولويات سياق يف املستدامة التنمية أجل من 2030 عام خطة يف والتغذو  الغذائي لألمن

 

 املستدامة التنمية وأهداف للفاو النسبية امليزة -ثانيًا 

 

 معـامل  لرسـم  وخرباتهـا  معارفهـا  فنشـرت  البدايـة  منـذ  2015 عـام  بعـد  مـا  عملية يف املشاركة يف الفاو نشطت - 8

 الفـاو  مسـاهمة  وتعتمـد . التقـدم  لرصـد  الصـلة  ذات املؤشـرات  وتعـي   واقعيـة  وغايات أهداف وحتديد الفنية املناقشات

 وعلى االسرتاتيجية األهداف لنتائ  إطارها وعلى املراجع االسرتاتيجي اإلطار على 2015 عام بعد ما عملية يف املؤسسية

 الفـاو  إلطـار  الشـاملة  الرؤية فإ  وبالتالي. اجلوع على القضاء حتد  عن فضاًل القطرية الربجمة وأطر اإلقليمية املبادرات

 .وغاياتها املستدامة التنمية أهداف صياغة يف جليًة تظهر االسرتاتيجي

 

ــ  املسـتدامة  التنمية أهداف أصل من هدفًا 14  إ - 9  علـى  بنـاء  الفـاو  مبهمـة  تقريبـاً  مباشـرة  بصـورة  يتصـل  17ال

 واإلدارة الفقـر؛  علـى  والقضـاء  التغذيـة،  وسـوء  الغـذائي  األمن وانعدام اجلوع استئصال أ  - للمؤسسة الشاملة األهداف

 البلـدا   تـنظم  وفيمـا . للمنظمـة  االسـرتاتيجية  األهـداف  يف بوضـوح  تندر  وهي واستخدامها، الطبيعية للموارد املستدامة

 يف الـة فّع ةقـ طري بـأكثر  براجمهـا  مساهمة تضمن بأ  للمنظمة املهم من املستدامة، للتنمية 2030 عام خطة لتنفيذ نفسها

 مبوقـع  للبلـدا ،  الواسـعة  وتغطيتها الدولية خربتها خالل من الفاو تتمتع. الصعيد هذا على البلدا  تبذهلا اليت اجلهود

 لتحقيـق  املطلوبـة  اجلنـوب،  بلـدا   بـ   التعاو  فيها مبا الواسعة والدولية اإلقليمية الشراكات مساعدة من ميكنها جيد

 مـع  جيـداً  تتسق املستدامة التنمية وأهداف للفاو االسرتاتيجية األهداف إ . 2030 عام حبلول اجلوع على القضاء هدف

   .الطريق وخارطة التنفيذية االسرتاتيجية عن فضاًل ماالبو إعال  يف ترد ما حبسب أفريقيا يف التنمية أولويات
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 اخلاصـة  الوطنيـة  واألهـداف  الغايـات  حتـدد  لكي غاية 169و هدفًا 17 ب  من األعضاء البلدا  ختتار وسوف - 10

 حتتـا  . وشـراكاتها  واسـرتاتيجياتها  ومواردهـا  وقـدراتها  تنميتهـا  ودرجـة  واحتياجاتها الوطنية أولوياتها على بناء بها

 السياسـات  حتليـل  مسـتوى  على القدرات تعزيز أجل من الفاو دعم إىل اإلقليمية االقتصادية ومجاعاتها األفريقية البلدا 

 الفاو وتنشط. الريفية والتنمية والتغذو  الغذائي واألمن الزراعة جماالت يف األدلة على القائمة والتحاليل البيانات ومجع

 هـذا  تعزيز وينبغي أفريقيا يف الزراعية للتنمية الشامل الربنام  تنفيذ أجل من األفريقية لبلدا ا إىل الدعم تقديم يف مؤخرًا

 ألفريقيـا  احملـددة  االسـرتاتيجيات  تعكـس  الـيت  الطريـق  وخارطة التنفيذ واسرتاتيجية ماالبو إعال  مع بالتماشي الدعم

 أفريقيـا  خطـة  سـياق  يف األوىل العشـر  السنوات خطة مع يتسق زراعي حتول أجل من املستدامة التنمية بأهداف املرتبطة

 .2063 لعام
 

 1اإلطار 

 للفاو االسرتاتيجية األهداف

 التغذية وسوء الغذائي األمن وانعدام اجلوع على القضاء على املساعدة (1)

 واستدامة إنتاجية أكثر األمساك ومصايد واحلراجة الزراعة جعل (2)

 الريفية املناطق يف الفقر من احلد (3)

 وكفاءة مشواًل أكثر وغذائية زراعية نظم رك  (4)

 واألزمات األخطار أمام املعيشة سبل صمود زيادة (5)
 

 

 الزراعـة  خـالل  مـن  والتغـذو   الغـذائي  األمـن  تعزيـز  يف الرائـدة  املتخصصـة  املتحـدة  األمم وكالة الفاو باعتبار - 11

 العامليـة  املؤشـرات  من عدد اقرتاح أجل من التخصصات متعددتي الواسعت  وجتربتها معرفتها من استفادت املستدامة،

 .أهداف ستة تشمل اليت

 

 علـى  والقـدرة  التغذية وسوء باجلوع اخلاصة اإلحصائية القياسات حتس  أ : جبهت  على حاليًا الفاو تعمل - 12

 واهلـدف  1 االسـرتاتيجي  اهلـدف ) 2 املستدامة التنمية هدف لرصد الالزمة الصغةة احليازات أصحاب وزراعة الصمود

 استئصال أجل من وإدارتها الطبيعية للموارد املستدام االستخدام تقيس اليت املؤشرات جمموعة وتعزيز ؛(5 االسرتاتيجي

 يشـمل  مبا األخرى املستدامة التنمية أهداف من عددًا وتشمل 4و 2و 1 االسرتاتيجية األهداف تطابق واليت والفقر اجلوع

 .15و 14 اهلدف 

 

 والغايـات  األهـداف  باجتـاه  تقـدمهم  بفعاليـة  يرصـدوا  لكـي  األعضاء بلِق من تستخدم أ  املؤشرات لتل  ميكن - 13

 املسـتوي   علـى  الكلفـة  ومنخفض اإلدارة سهل املؤشرات إطار يبقى أ  جدًا الضرور  من. ألنفسهم عينوها اليت الوطنية

 .غايــة لكـل  املنشــودة احملصـلة  بفعاليــة تقـيس  أ  مــن الـدولي  املســتوى علـى  املؤشــرات تـتمكن  وأ  والــدولي الـوطين 

 تعزيـز  أجـل  مـن  الفـين  التعـاو   أنشـطة  تنظيم يف كذل  يؤدونه مهم دور والشركاء األخرى املتحدة األمم ولوكاالت للفاو

   .منتظمة بوتةة املؤشرات إنتا  على البلدا  قدرات
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 ذلـ   يف مبا الوطنية، األولويات مع العاملية املؤشرات لتكيي  املطلوبة الطرق اآل  منذ أفريقيا يف بلدا  وتناقش - 14

 أهـداف  حتديـد  إىل يـؤد   مـا  الشاملة القطرية التحاليل ودعم الوطين ودو  الوطين املستوي  على البيانات تفصيل عرب

 رصـد  يف االتسـاق  لضـما   يرتسـخ  أ  القطريـة  املناقشـات  وبـ   اإلحصائية الدوائر ب  املناسب للتنسيق وينبغي. وطنية

 والتحسـينات  االبتكـارات  تيسـة  أجـل  مـن  َإضـافية  اسـتثمارات  ذل  كل يستوجب سوف. كافة املستويات على التقدم

 .عليها واحلفاظ النظم تل  تطوير على الوطنية القدرات ولتعزيز الوطنية اإلحصائية للنظم املطلوبة

 

 يف اجلديـدة  التحـديات  مواجهـة  علـى  البلدا  ملساعدة عدة مشاريع آخرو  وشركاء الفاو استهلت الغاية وهلذه - 15

 الزراعيـة،  اإلحصـاءات  لتحسـ   العامليـة  االسـرتاتيجية  خـالل  من. املستدامة التنمية أهداف على املرتتبة الرصد جمال

 الغذائيـة  البيانـات  إلنتـا   التكلفـة  حيـ   مـن  الفعالـة  اجلديـدة  الوسـائل  حـول  توجيهية خطوط وضع على الفاو تعمل

 لتصـميم  الفنيـة  املسـاعدة  وتقديم الوطني  اإلحصائي  مهارات وحتس  اإلقليمية التدريب مؤسسات وتعزيز والزراعية،

 الفـاو  تـدعم . جديـدة  إحصـائية  أدوات واختبار املؤسسات ب  التنسيق وتعزيز حمدد قطاع كل ختص اسرتاتيجية خطط

 .للمسح الوطنية براجمها تعزيز أجل من البلدا  جهود مباشرة كذل 

 

 النسيب والفقر املطلق للفقر متصديًا وجد أينما أشكاله بكافة الفقر املستدامة التنمية أهداف من 1 اهلدف يتناول - 16

 هـذا  أ  مبـا  الزراعـة  يف النمو رهن ذل  حتقيق سيكو . (1 اهلدف من 2 والغاية 1 اهلدف من 1 الغاية) سواء حد على

 نـاطق الريفيـة  امل يف التنميـة  علـى  الرتكيز خالل منو. العامل يف األشخاص من عدد أكرب فيه يعمل الذ  القطاع هو القطاع

 واحلضـر  الريـ   بـ   روابـط  وبناء االجتماعية للحماية نظم إنشاء يعترب، 5عيش غالبية أشد الناس فقرًا يف العاملت حي 

 احليـازات  أصـحاب  مـن   واألسـري   واملزارعـ  أ  - ت احليوية الكامنة وراء التغيةجلهاا مداخيل تعزيز على والرتكيز

 حتقيـق  أجـل  مـن  أساسية عوامل - األرياف يف والشباب والنساء العاملو  يف جمال احلراجةو األمساك ووصياد الصغةة

 باهلدف مباشرًا ارتباطًا للفاو 3 االسرتاتيجي اهلدف يرتبط. للفقر اجلذرية األسباب معاجلة جانب إىل وعادل شامل منو

 .الري  يف الفقر خفض حنو الفاو تعمل إذ املستدامة التنمية أهداف من 1

 

 الزراعـة  تعزيـز  جانـب  إىل التغذيـة  وحتسـ   الغـذائي  األمـن  وحتقيـق  للجـوع  حـد  وضـع  إىل 2 اهلدف يدعو - 17

 رعايـة  على تركز مشولية بنه  تتمتع اليت للفاو 4و 2و 1 االسرتاتيجية األهداف عليه تنص ما حبسب تقريبًا املستدامة

 علـى  القضـاء  حتـد   حتقيـق  أجـل  من كلها املستويات على املوارد وتعبئة القدرات وحتس  واملساءلة السياسي االلتزام

 .احملسنة التغذية يف األغذية ونظم الزراعة مساهمة لتعزيز األولوية كذل  النه  هذه رنح. 2030 حبلول اجلوع

 

 6 اهلـدف  يركـز . امليـاه  من أقل كميات باستخدام الغذائي اإلنتا  زيادة يف املستقبل يف التحديات أعظم أحد ويتمثل - 18

 مـن  الـراهن،  الوضـع  يتحسـن  مل حـال  يف 2030 حبلـول . الصـحي  والصـرف  النظيفـة  املياه على املستدامة التنمية أهداف من

 خـالل  مـن  للمدخالت الوالفّع املستدام االستخدام على الفاو تشجع. املياه يف مطلقًا شحًا البشر من مليار 1.8 يواجه أ  املتوقع

                                                           
 االجتماع االستشار  اإلقليمي األفريقي حول أهداف التنمية املستدامة  5

SDGs%20Outcome%20Doc%20ENG.pdf-https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2878Africa 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2878Africa-SDGs%20Outcome%20Doc%20ENG.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2878Africa-SDGs%20Outcome%20Doc%20ENG.pdf
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 إىل للـدعوة  املسـتدامة  األغذية إدارة سياق يف احملاصيل إنتا  عدُب على يركز الذ  والتوسع احلفظ ونه  2 االسرتاتيجي هدفها

 للرتبـة  العضـوية  املـواد  مثـل  احملاصـيل  منـو  يف الطبيعـة  مساهمات على يعول اإليكولوجي للنظام نه  خالل من خضراء ثورة

 .واألمراض احلشرات من باآلفات البيولوجي والتحكم واإلخصاب املياه تدفق وتنظيم

 

 األغذية نظم فإ . والتغذو  الغذائي األمن حتقيق يف ركينيًا رئيسيًا دورًا والنظيفة الكلفة مقبولة الطاقة ستؤد  - 19

 الوقـود  علـى  االعتمـاد  عن االبتعاد إىل تدرجييًا ستحتا  العامل يف الطاقة من املائة يف 30 احلالي الوقت يف تستهل  اليت

 تتكـل  أفريقيـا  تـزال  ال. للجميـع  ونظيفة مكلفة غة طاقة إىل املستدامة التنمية أهداف من 7 اهلدف ويسعى األحفور ،

 املـدرة  واألنشـطة  الطهـي  وقـود  مثـل  التقليديـة  بالطرق جتمع اليت املستدامة غة احليوية الكتلة طاقة على كبةة بنسبة

 يسـاهم  الـذ   األمـر  ،املسـتدام  و املسؤول  واإلنتا  االستهالك تشجيع إىل 12 اهلدف يسعى. الري  مناطق يف للدخل

 علـى  القضـاء  لتحـد   اخلمسة العناصر أحد األغذية من واملهدر الفاقد على القضاء ويعّد. 2 اهلدفحتقيق  يف ذاته حبد

 .للفاو العاملي النتائ  إلطار 4 االسرتاتيجي اهلدف ضمن يقع وهو اجلوع

 

 خطـة  علـى  اتفاق إىل باريس يف مؤخرًا التوصل مت وقد هذا عصرنا يف الرئيسية التحديات أحد املناخ تغّير يبقى - 20

.  األرض حـرارة  ارتفـاع  من احلد عرب اخلطر املناخي التغة لتفاد  الصحيح املسار على العامل وضع أجل من عاملية عمل

 كل يرمي. املناخ تغة بشأ  اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية مع بالتماشي العاملي املناخي العمل تعزيز إىل 13 اهلدف ينظر

 القـدرة  تعزيـز  عـن  فضـالً  املنـاخي  التغة تداعيات مع التكي  على البلدا  دعم إىل للفاو 5و 2 االسرتاتيجي اهلدف من

 .الدفيئة غازات انبعاثات من احلد أجل من األثر ختفي  على

 

 يقـارب  مـا  العـامل  حـول  يوجـد . حمليطاتنـا  اإليكولوجيـة  للنظم املستدامة اإلدارة أهمية على 14 اهلدف يشدد - 21

 املائـة  يف 29 أ  فيمـا  األمسـاك  مـن  احليوانية الربوتينات من اليومي تناوهلمم من املائة يف 20 يستمدو  نسمة مالي  3

. 6بالكامـل  اصـطيادها  مت قـد  منهـا  املائـة  يف 61 وأ  اجلـائر،  للصـيد  عرضـة  جتاريًا املهمة البحرية األمساك أرصدة من

 ومصـايد  واحلراجـة  الزراعـة  جعـل  إىل( 2 االسـرتاتيجي  اهلـدف ) الثـاني،  االسـرتاتيجي  هدفها خالل من الفاو وتطمح

 .واستدامة إنتاجية أكثر األمساك

 

 اإليكولوجيـة  للـنظم  املسـتدامة  اإلدارة علـى  ويشـجع  للفـاو  2 االسـرتاتيجي  باهلـدف  أيضـاً  15 اهلدف يرتبط - 22

 ميكـن  15و 14 اهلـدف   مـن  كـل  إجنـازات  خالل من. اإليكولوجي والتنوع ةوالرتب واألرض واجلبال والغابات األرضية

   .املستدامة التنمية أهداف من كذل  2و 1 اهلدف باجتاه ملحوظ تقدم حتقيق

                                                           
 http://www.fao.org/3/a-az934e.pdf وأهداف التنمية املستدامة: 2015مرحلة ما بعد   6

http://www.fao.org/3/a-az934e.pdf
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 أفريقيا سياق يف املستدامة التنمية وأهداف الفاو -ثالثًا 

 

 أحـرز  وفيما. 2015 عام يف اختتمت اليت لأللفية اإلمنائية األهداف أعقاب يف املستدامة التنمية أهداف جاءت - 23

 تبقـى  سـوف  ولـذا  مـا  نوعـاً  خمتلطـة  أفريقيـا  يف لأللفية اإلمنائية األهداف إجنازات كانت العاملي، املستوى على التقدم

 إطار يف والبيئي واالجتماعي االقتصاد  البعد إدرا  على املستدامة التنمية أهداف تركز وإذ. 2015 عام بعد ملا مطروحة

 نهجـاً  يتطلـب  وسـوف  2015 بعـد  مـا  مرحلة يف صعوبة أكثر والتعاو  الدولية السياسات تنسيق يصبح سوف متكامل،

 .املعني  املصلحة أصحاب لدى السياسات صياغة لتعزيز ملحوظًا عمليًا

 

 األفريقية البلدا  سيما وال ضعفًا البلدا  أكثر إ . املستدامة التنمية إىل سعيه يف حمددة حتديات بلد كل يواجه - 24

 البلـدا   وكذل  خاصًا اهتمامًا تستحق النامية الصغةة اجلزرية والدول الساحلية غة النامية والبلدا  منوًا األقل والبلدا 

 كـثةة  بلـدا   تواجههـا  خطـةة  حتـديات  أيضـاً  وهنـاك . الصـراع  بعـد  مـا  مراحل تعيش اليت أو الصراعات تعاني اليت

 .الدخل متوسطة

 

 اسـرتاتيجي  إطـار  عـن  عبـارة  وهي - 2063 عام خطة ،2015 الثاني كانو /يناير يف األفريقي االحتاد اعتمد - 25

( 2023-2014) سـنوات  عشـر  ملـدة  أوىل خطـة  وضـعت . املسـتدامة  والتنميـة  الشـامل  النمـو  يتناول كلها للقارة مشرتك

 هلـا  املوافقـة  األولويـة  وجمـاالت  ةالسـبع  األفريقيـة  املطامح إ . الالفّع التنفيذ لضما  2015 حزيرا /يونيو يف واعتمدت

 2014 حزيـرا  /يونيـو  مطلـع  يف اعتمـدت  قـد  السبعة املطامح وهذه. املستدامة التنمية أهداف غايات مع بالكامل متسقة

 سـبل  وحتسـ   املشـرتك  الرخـاء  أجـل  مـن  الـزراعي   والتحـول  بالنمو التعجيل بشأ  ماالبو إعال  بتسمية تعرف وهي

 .املعيشة

 

 ارتبـاط  مـع  جـداً  جريئـة  التزامـات  لـه  التابعة الطريق وخارطة تنفيذه واسرتاتيجية ماالبو إعال  من كل ميثل - 26

 حتقيـق  خاللـه  يتوجـب  2025 عـام  يف خيتتم جدًا طموح زمين إطار مع ولكن املستدامة التنمية بأهداف حمددة غايات

 ؛(1 اهلـدف  مـن  2 الغايـة ) أفريقيـا  يف الزراعيـة  للتنميـة  الشـامل  الربنام  عملية وقيم ئمبباد االلتزامات( 1): يلي ما

 ؛(2 اهلدف) 2025 عام حبلول أفريقيا يف للجوع حد وضع( 3) ؛(2 اهلدف) الزراعة يف االستثمارات رويل تعزيز (2)

 التجـارة  حتفيز( 5) ؛(1 اهلدف) والتحويل الشامل الزراعي النمو خالل من 2025 حبلول النص  إىل الفقر خفض( 4)

 أمـام  الصـمود  على واإلنتا  العيش سبل قدرة تعزيز( 6) ؛(2 اهلدف) األفريقية البلدا  ب   الزراعية واخلدمات بالسلع

 سيسـاعد  الذ  األمر والنتائ  األعمال عن املتبادلة املساءلة( 7)و ؛(13 اهلدف) به املتصلة األخرى واملخاطر املناخ تقلب

   .املستدامة التنمية أهداف من هدف لكل التابعة الغايات بلوغ على البلدا 



ARC/16/INF/14 10 

 تـأثة  إىل املعيـار   لعملها الفعالة الرتمجة بفضل حتسنت قد أفريقيا يف الفاو لعمل ثةأوالت التنفيذ مسارات إ  - 27

.  الرئيسـية  التنفيـذ  وسـائل  مـن  باعتبارهـا  اإلقليميـة  واملبادرات القطرية الربجمة بأطر االستعانة خالل من قطريًا ملموس

 التنميـة  أهـداف  غايـات  حتقيـق  باجتـاه  العمـل  علـى  األعضـاء  البلـدا   تسـاعد  أفريقيـا  يف إقليمية مبادرات ثالث هناك

 ؛2025 حبلـول  أفريقيـا  يف اجلـوع  علـى  القضاء حتد  1- اإلقليمية املبادرة: وهي. حديثًا وضعها جرى اليت املستدامة

 األراضـي  يف الصـمود  علـى  القـدرة  بنـاء  3-اإلقليميـة  واملبـادرة  أفريقيـا؛  يف املستدام اإلنتا  تكثي  2-اإلقليمية واملبادرة

 .األفريقية القاحلة

 

 جمموعـة  تشمل وهي أفريقيا يف الزراعية للتنمية الشامل الربنام  عملية يف بقوة متجذرة 1-اإلقليمية املبادرة إ  - 28

 التشـريعات  وبـ   االجتماعيـة  احلمايـة  آليـات  وتعزيـز  األغذيـة  إنتـا   يف التوسع ب  ترتاوح اليت املبادرات من منوعة

 أهـداف  مـن  2 اهلـدف  يف تسـاهم  وسـوف  1 االسـرتاتيجي  باهلـدف  متصلة وهي. الغذاء يف باحلق اخلاصة والتدخالت

 .املستدامة التنمية

 

 وتسـويق  املسـتدام  اإلنتـا   تكثيـ   علـى  وتركـز  4و 2 االسـرتاتيجي  باهلدف 2- االسرتاتيجية املبادرة تتصل - 29

 للسـلع  الرتويـ   مبوازاة اإلنتا  هوة ردم شأ  ومن. الرئيسية القيمة سالسل عرب الطبيعية، املناظر نه  على بناء الزراعة

 باهلـدف   مباشرة غة صالت مع 15و 14و 13و 12 األهداف يف يساهم أ  البيئية املوارد قاعدة عن النامجة واخلدمات

 .كذل  2و 1

 

 تعزيـز  إىل السـعي  عـرب  أفريقيـا  يف اجلافـة  األراضـي  يف الصـمود  علـى  القدرة بناء إىل 3-اإلقليمية املبادرة ترمي - 30

 عن فضاًل املبكر باإلنذار متصلة معلومات وتوفة املخاطر ورصد وخفضها؛ املخاطر ملنع السياسات ووضع املؤسسية القدرة

 التنميـة  أهداف يف وتساهم 5 االسرتاتيجي اهلدف يف متجذرة وهي. للحدود العابرة والتهديدات الطبيعية الكوارث إدارة

 الطبيعيـة  للكـوارث  معرضـة  منـاطق  يف أفريقيـا  يف واجليـاع  الفقراء من كبة عدد يعيش. تباعًا 13و 11و 9و 2 املستدامة

 وسـوء  الفقـر  استئصـال  جهـود  فتقـوض  وإنتاجـه  الغـذاء  إىل الوصول يف مباشرة األزمات تل  وتؤثر. املمتدة الصراعات أو

 أ  الصـمود  علـى  للقـدرة  السـليمة  السياسـات  تنفيـذ  بوسع املنطلق، هذا من. املستدامة التنمية وحتقيق واجلوع، التغذية

 .ضعفًا الشرائح أكثر معيشة سبل يدعم

 

 خالصة -رابعًا 

 

 املسـتدامة  التنميـة  أهـداف  لتنفيـذ  واملؤسسـية  البشـرية  القـدرات  تطـوير  مبكـا   األهمية من أفريقيا إىل بالنسبة - 31

 موجهـة  القـدرات  تطـوير  وبـرام   اسـرتاتيجيات  تكـو   أ  جيب األهداف اعتماد أجل ومن.  بها تتصل اليت والغايات

 والـوطين،  اإلقليمـي  الصـعيدين  علـى .  املسـتدامة  التنميـة  بهـا  تتسـم  الـيت  عدة لقطاعات الشاملة الطبيعة حنو بالكامل

 مـع  ومكيفـة  مصـممة  املسـتدامة  ةالتنميـ  أهداف تكو  أ  يضمن مبا والغايات األهداف تنفيذ أجل من أطر وضع سينبغي

   .الوطنية والظروف والسياق األولويات
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 يف غايـة  الطموحـة  واملؤشـرات  األهـداف  تعتـرب  األهـداف،  أجـل  مـن  املناسبة والتقييم الرصد أطر صياغة لدى - 32

 القـو   الـدعم  تـوفة  الضـرور   مـن  حمـددة،  غايـات  خـص  فيما بعد للمقارنة أساسية بيانات توجد ال وحي . األهمية

 .األفريقية البلدا  يف القدرات وبناء البيانات مجع لتعزيز

 

 هـؤالء  وصول زيادة وستؤد .  الريفية املناطق يف والتنمية النمو يشجع أ  الضعيفة الشعوب يف االستثمار بوسع - 33

 ذلـ   إىل باإلضـافة . وتغـذيتهم  الغـذائي  أمـنهم  حتسـ   إىل واملـداخيل،  العمل وفرص اإلنتاجية والتكنولوجيا املوارد إىل

 فـرص  وتنويـع  - واالتصـال  الكهربائية والشبكة النقل ووسائل الطرقات أ  - الريفية التحتية البنية يف االستثمار بوسع

.  وحيويـة  ومشوليـة  تواصـالً  أكثـر  جمتمـع  يف املسـاهمة  واحلضرية، الريفية املناطق ب  الروابط وحتس  الري  يف العمل

 الـيت  احمللية استثماراتها زيادة عرب التحتية البنية يف االستثمار لتعزيز رئيسيًا دورًا تؤد  أ  األفريقية احلكومات وعلى

 اسـتخدام  ميكـن . االقتصادية القطاعات كافة يف ملحوظة بنسبة اإلنتاجية وزيادة اخلاصة االستثمارات استقطاب بوسعها

 املسـتوى،  عـالي  االسـتثمار  أ  إال التحتيـة  البنيـة  يف االستثمار توسيع أجل من واخلاص العام القطاع  ب  الشراكات

 حيـ   مـن  األجنبيـة،  االدخـارات  أ  فيمـا  احمللـي  االدخـار  مـن  مرتفعـاً  مسـتوى  يتطلـب  عامـًا،  أم خاصًا أكا  سوى

 .تكميلية سوى تكو  أ  إال ميكن ال الواردة، الرأمسالية التدفقات

 

 لضـما   املهمـة  العوامـل  مـن  الـدول  غـة  مـن  الفاعلـة  اجلهـات  واخنـراط  مشاركة فإ  العام، القطاع جانب إىل - 34

 العاملي لالقتصاد الرئيسي اإلنتاجي القطاع هو اخلاص القطاع أ  مبا بينهما جسر مبثابة تكو  أ  الفاو بوسع. االستدامة

 التنميـة  أهـداف  لنجـاح  حيويـة  أهميـة  ذات سـتكو   الـيت  اإلداريـة  النظم ومن املتقدمة التكنولوجيات من الكثة وميل 

 سياسـاتها  يف للقيـاس  وقابلـة  عمليـة  بطـرق  املستدامة التنمية أهداف تدعم أ  اخلاص القطاع لشركات ينبغي. املستدامة

 .املصلحة أصحاب مع تعاطيها ويف اإلنتاجية وعملياتها

 

 الصـناعية  السياسـات  التكنولوجيـة  االبتكـارات  تشـجيع  إىل الراميـة  السياسـات  تشمل الوطين، املستوى على - 35

 مسـتوى  على أخرى بسياسات املقرتنة السياسات وهذه. الزراعية لالستثمارات الوطنية والسياسات التجارية والسياسات

 واملمارسـات  املشاريع تنظيم ومهارات والدراية للتكنولوجيا مباشرة غة أو مباشرة تأثةات إىل تؤد  اليت الكلي االقتصاد

 املشـهد  حتويـل  أجـل  مـن  احلاليـة،  املـوارد  من اإلضايف الدخل وتوليد واستدامة لتحفيز عليها احلفاظ جيب ،التجارية

 الفنيـة  اخلـربات  عن فضاًل سواء حد على واخلارجية الداخلية املالية املوارد حشد يتوجب أنه بيد. األفريقي االقتصاد 

 .األهداف تطبيق أجل من

 

 البلـدا   لـدعم  مـؤات  مبوقـع  اآلخـرين  شـركائها  جانـب  إىل تتمتـع  فهـي  ومواردها الفاو خربات بفضل وأخةًا - 36

 علـى  تفـوت  أ  ألفريقيـا  ميكـن  ال وبالتالي. الفاو بعمل معظمها يتصل اليت املستدامة التنمية أهداف حتقيق يف األفريقية

 ".اجلوع على القضاء جيل"بـ يعرف ما تصبح أ  من ركنها اليت الفرصة هذه نفسها

 

 


