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أوالً -املقدمة
 - 0وافق مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف عام  2111على جمموعة من التغيريات علـى النصـو األساسـية وكـذل
على اإلطار االسرتاتيجي املستند إىل النتائج اجلديد للفرتة ( 2101-2101أنظر امللحـق  )0واخلطـة متوسـطة األجـل للفـرتة
 2103-2101اليت يقصد منها مجيعها املساعدة على تركيز عمل املنظمة ووضع أولوياتها .وقـد مشلـت التغـيريات عمليـة
مراجعة ووضع أولويات ومقرتحات براجمية حكومية دولية مُجددة وأكثر اشتما ًال .وبشكل خا تقدم املـؤمترات اإلقليميـة
املشورة للمجلس بشأن املشاكل اخلاصة املتعلقة مبناطقها وبشـأن جمـاالت العمـل ذات األولويـة الـيت ينبغـي أن تؤخـذ يف
االعتبار يف إعداد وتعديل وثـائق التخطـي املؤسسـي والربجمـة واملوازنـة للمنظمـة .ويف اجتماعاتهـا يف عـام  2101قـدمت
املؤمترات اإلقليمية املشورة بشأن األولويات اإلقليمية اليت تتقاطع مع األهـداف االسـرتاتيجية للمنظمـة .ويف حالـة أفريقيـا
صودق يف عام  2101على أربع أولويات إقليمية كما ترد ملخصة يف امللحق .2
 - 2طلب اجمللس أن تقدم املؤمترات اإلقليمية يف دوراتها يف عـام  2102مشـورة أكثـر تنظيمـاً فيمـا يتعلـق باألولويـات
اإلقليمية .وقد أشار تقرير جلنة املؤمتر املعنية مبتابعة التقييم اخلارجي املستقل للمنظمة بشأن خطة العمـل الفوريـة لتجديـد
املنظمة الذي تبناه املؤمتر يف عام  2100إىل أنه ينبغي على األمانة العامة عند حتديد جمموعة مُحكمــة مـن األولويــات
لفتـرة السنتيـن املقبلـة أن تعيّـن القضايـا الناشئــة لتستفيــد مـن ذلـ مراجعــة وتنقـي اخلطـة املتوسـطة األجـل للفـرتة
 2102-2102وملعاجلة تنسيق القضايا الشاملة عرب األهداف االسـرتاتيجية مجيعـاً للمسـاعدة علـى دفـع وتوجيـه حتديـد
األولويات.
 - 3الغرض من هذه الوثيقة هو أن تعرض للمراجعة وتقديم املشورة من املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا التحديات واألولويات
الرئيسيـة لعمل املنظمـة يف املنطقـة خـل الفـرتة  2103-2102واألولويــات املقرتحـــة للخطــة املتوسطــة األجـل املقبلـة
.2102-2102
يصف القسم الثاني العملية اليت أطلقها املدير العام يف يناير /كانون الثـاني  2102والـيت سـتؤدي إىل صـياغة إطـار
-2
اسرتاتيجي منق للفرتة  2101-2101وخطة متوسطة األجل جديدة للفرتة  2102-2102وكذل املزيـد مـن التعـديلت
على برنامج العمل وامليزانية للفرتة  2103-2102كما يتوقع اجمللـس .كـذل يـرد وصـف مـوجز للوجهـات الرئيسـية يف
املنطقة .وحيدد القسم الثالث جماالت العمل الرئيسية للفرتة  2103-2102ويقرتح القسم الرابـع تطـورًا لألولويـات للفـرتة
 .2105-2102وينبغي أن تؤخذ هذه باالعتبار مع التوجهات العاملية الناشـئة والتحـديات املسـتقبلية لعمـل املنظمـة كمـا
وردت يف الوثيقــة  ARC/12/INF/13وتغــا البحــث يف تلـ التوجهــات والتحــديات .وحيــدد القســم اخلــامس التوجيــه
املطلوب من املؤمتر اإلقليمي.
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ثانياً -التطورات والتوجهات
ألف -التطورات
 - 5حدّد املدير العام مخس دعائم ينبغي أن يرتكز عليها عمل املنظمة :القضاء على اجلوع؛ وتسريع التحوّ حنو نظـم
استهلك وإنتاج لألغذية مستدامة حقاً؛ وتعزيـز املزيـد مـن العـد يف اإلدارة العامليـة لألغذيـة؛ واسـتكما عمليـة اإلصـلح
وحتسني اللمركزية املتفق عليها؛ وتوسيع نطاق التعاون بني بلدان اجلنوب يف املنظمة.
 - 6تضطلع املنظمة خل عام  2102بعملية تـؤدي إىل صـياغة إطـار اسـرتاتيجي مـنق للفـرتة  2101-2101وخطـة
متوسطة األجل جديدة للفرتة  .2102 -2102ويتعلق اجلزء األو من هذه العملية بتحديد التوجهات العاملية الرئيسية اليت
من شأنها أن تدفع التغيري والتحديات العاملية الرئيسية اليت ستواجه الدو األعضاء وجمتمع التنمية واملنظمة يف املسـتقبل.
وستساهم هذه التوجهات والتحديات يف حتديد اجملاالت ذات األولوية لعمل املنظمة يف املسـتقبل واألهـداف االسـرتاتيجية
وخط العمل اليت ستوجه برنامج عمل املنظمة املستقبلي لتلبية أهدافنا العاملية املشرتكة .وترد اخلطوات واملكونـات املختلفـة
هلذه العملية يف الوثيقة .ARC/12/INF/13
أطلق املدير العام عملية تفكري اسرتاتيجي واسعة شاملة لتحديد التوجهـات والتحـديات واألهـداف االسـرتاتيجية
-2
الرئيسية اليت تعا موظفي املنظمة واملنظمات الشريكة والبلدان األعضاء واألجهزة الرئاسـية .وقـد حـددت اخلطـوة األوىل
اليت اختذت خل شهري يناير /كانون الثاني وفرباير/شباط عام  2102بصورة أولية سـبعة حتـديات رئيسـية تسـتند إىل
التوجهات العاملية الرئيسية واخلصوصيات اإلقليمية كمـا أعـدها موظفـو املنظمـة يف املقـر الرئيسـي واملكاتـب امليدانيـة مـع
مدخلت من فريق خرباء اسرتاتيجيني خارجيني .وتعرض الوثيقة  ARC/12/INF/13هذه التوجهات والتحديات.

باء-

التوجهات اإلقليمية

 - 8إذ تواجه البلدان األعضاء يف منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكـرب عاملـ ًا يـزداد ترابطـاً واعتمـاداً متبـاد ًال ويتطـور
بسرعة يتعني عليها أن تتصد لتحدي احلفاظ على األمن الغذائي والتغـذوي لسـكانها املتنـوعني الـذين تـتغري أوضـاعهم.
ولضمان حصو سكان املناطق احلضرية والريفية معاً علـى املـواد الغذائيـة بشـكل منـتظم وبأسـعار معقولـة حتتـاج البلـدان
األعضاء إىل بذ جهود منسقة لتحسني اإلنتاجية والقدرة التنافسية لنظم األغذية الزراعية 1للحد من األسعار احلقيقية للغذاء
بالنسبة للمستهلكني يف املناطق احلضرية وحتقيق استقرار هذه األسعار ويف الوقت نفسه ضمان سبل عيش قابلة للحياة تولـد
غذاءً ودخلً كافيني وفر عمل كافية للمنتجني من أصحاب احليازات الصغرية ولسكان الريف.
 1يستخدم مصطل "األغذية الزراعية" هنا بأوسع معانيه ليشمل املواد الغذائية املائية واحلياة الربية.
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 - 1تشهد نظم األغذية الزراعية يف منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكرب حتوالً سريعاً مدفوع ًا بعدة عوامل متشابكة:
(أ) منو عدد السكان الذي يقدر أن يزيد من مستواه احلالي وهو  808مليون ًا إىل ما بني  0.5و 2مليار حبلو عام 2151
ما يعا مضاعفة الطلب الكلي على املواد الغذائية؛ (ب) التحضر السريع إذ يتوقع أن يعيش  61يف املائـة مـن السـكان يف
مناطق حضرية حبلو عام ( 2151وعكسياً أن تتناقص نسبة السكان املنخرطني يف إنتاج األغذية) ما يتطلب نقل كميـات
أكرب متزايدة من املواد الغذائية عرب مسافات أطو لتلبية الطلب املتنامي على األغذية يف املناطق احلضرية (ج) تنامي طبقـة
وسطى ما حيفز الطلب على املنتجات الغذائية الرفيعة اجلودة.
 - 01باإلضافة إىل ذل ويف سياق تزايد نظم األغذية املعوملة جتابه سلسل القيمة الزراعية والغذائية يف بلـدان أفريقيـا
جنوب الصحراء الكرب حتدي إنتاج ومعاملة وتسويق أغذية آمنة وبأسعار معقولة بفعالية وقدرة تنافسية لعدد متزايد ومتنوع
من املستهلكني يف املناطق احلضرية والريفية .وتواجه البلـدان بقـدر مسـا دو حتـدي ضـمان أن يسـتمر املزارعـون مـن أصـحاب
احليازات الصغرية والرعاة واحلراجيون وصيادو األمساك يف حتصيل عيشهم يف هذه البيئة الديناميكيـة فيسـاهمون بـذل يف
منو اقتصادي مستدام واسع النطاق ويف حتسني الرفاه.
 - 00تتضاعف صعوبات مواجهة حتدي األمن الغذائي املديا/الريفي املزدوج هذا بفعل البيئـة الطبيعيـة واالجتماعيـة-
االقتصادية املتقلبة اليت تتميز بكثرة التعرض لصدمات متنوعـة تهـدد سـبل العـيش إىل جانـب تهديـدها لألمـن الغـذائي
والتغذوي لشرائ كبرية من السكان (على سبيل املثا وقع التبـاطؤ االقتصـادي العـاملي مبـا يف ذلـ خسـارة التحـويلت
املالية من العاملني يف اخلارج؛ وتفاقم تقلبات أسعار املواد الغذائيـة؛ واألمـراض العـابرة للحـدود؛ وتـدهور املـوارد الطبيعيـة
وفقدان التنوع البيولوجي اللذان يفاقمهما شب تغري املناخ) .ويف هذا الوضع يتعني على البلدان أن تواجه على املد القصري
حتدي االستجابة لنقاط ضعف حادة ولضعف املرونة دون تقويض البيئة التمكينية ونظم األغذيـة الزراعيـة الوظيفيـة اللزمـة
لزيادة اإلنتاجية الزراعية على حنو مستدام ولزيادة دخو املزارعني من ذوي احليـازات الصـغرية ولتوسـيع فـر العمـل
خصوصا للشباب.
 - 02ال تزا أجزاء كثرية من أفريقيا جنوب الصحراء الكرب متورطـة يف حـاالت طـوار معقـدة تعـرض للخطـر األمـن
الشخصي وسبل العيش واألمن الغذائي ملليني من الناس .وتربز جلياً حاالت الطوار الراهنة يف القرن األفريقي وأجزاء من
أفريقيا اجلنوبية والساحل إىل جانب انعدام األمن الغذائي والتغذوي املتواصل يف مجهورية الكونغو الدميقراطية التحديات
اليت تستمر يف مواجهتها آالف األسر يومي ًا يف تلبية احتياجاتها األساسية.
 - 03تشهد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكرب أيضاً اخنراطـاً أكـرب ملنظمـات املـزارعني والقطـاع اخلـا واجملتمـع
املدني يف حوكمة قطاعي الزراعة واألغذية .وتؤكد هـذه الوجهـة أهميـة تطـوير منـاذج فعّالـة مـن شـراكات القطـاعني العـام
واخلا لتأمني االستثمار الكايف للقطاع الزراعي وكذل لضمان قدر أكرب من املساواة والشمولية للجهات الفاعلـة األصـغر يف
نظم أغذية زراعية ديناميكية قادرة على املنافسة على حنو متزايد.
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 - 02تواجه املنطقة وبالقدر ذاته حتدي تنامي التنافس على املوارد الطبيعية وتناقص نوعيتها وكميتهـا وفقـدان خـدمات
النظام البيئي مع ما لذل من تداعيات خطرية على قاعدة املوارد الطبيعيـة والتنـوع البيولـوجي اللزمـني لإلنتـاج الزراعـي
احلالي واملستقبلي وسبل املعيشة يف الريف .كذل تتعرض هذه املوارد إىل ضغ متزايد بفعل تغري املناخ.
 - 05يف هذا السياق ال بد من تنفيذ تشريعات وآليات حيازة فعّالة لضمان حصو أصحاب احليازات الصـغرية والفئـات
املعرضة للمخاطر على املوارد من األراضي ويف الوقت ذاته محاية األراضي من التدهور بتعزيـز ممارسـات اإلدارة املسـتدامة.
وباملثل ال بد من إدارة موارد الغابات إدارة مستدامة وتنظيمها حلمايتها مـن االسـتغل املفـرط وصـون أدوارهـا يف محايـة
مستجمعات املياه ويف ختزين املياه وترشيحها وضب جودتها إىل جانب احلفاظ على الرتبة .وأخـرياً تتطلـب املخزونـات
السمكية الطبيعية املُجهدة اليت يتقامسها عدد كبري من البلدان بذ مزيد من جهـود احلوكمـة واإلدارة املسـتدامة للمـوارد
السمكية.
 - 06باإلضافة إىل حتسني إدارة وحوكمة هذه املوارد ال بد من تطوير بيئة تنظيمية ومتكينية أكثر ملءمة لتيسري جهـود
املستثمرين احملليني أو اخلارجيني بالقيام باستثمارات أكرب :يف جماالت إنتاج األغذية والوقود احليـوي؛ ويف املـوارد املائيـة
غري املستغلة مبا يكفي اليت ميكن أن تستخدم بشكل منتج يف جمموعة متنوعة من نظم تربية األحياء املائية لزيـادة املعـروض
من املنتجات املائية يف األسواق؛ ويف املياه السطحية واجلوفية اليت كانت تارخيياً غري مستغلة مبا يكفـي ألغـراض الـري (6
يف املائة من األراضي الزراعية مروية) .وباإلضـافة إىل احلاجـة إىل زيـادة االسـتثمار يف جمـا الـري ينبغـي حتسـني كفـاءة
وإنتاجية مشروعات الري املوجودة ويف الوقت ذاته تعظيم االستفادة من موارد املياه واإلمدادات املائية لتلبية الطلب من أعداد
السكان املتنامية يف املناطق احلضرية.
 - 02يؤثر االستغل غري املستدام على جودة كل جما مـن جمـاالت املـوارد الطبيعيـة وقدرتـه علـى التجـدد .ويتفـاقم
الوضع بفعل الضغ السكاني املتنامي والتغري املناخي اللذين يؤثران على إنتاجية واستدامة وموثوقية النظم البيئية اهلشـة يف
أفريقيا جنوب الصحراء الكرب  .ويضيف إىل هذه التحديات االستثمار احملـدود يف نظـم إدارة النظـام اإليكولـوجي واحلركـة
البطيئة حنو "االقتصاد األخضر".

جيم  -التطورات الرئيسية يف برنامج املنظمة امليداني يف املنطقة
 - 08إمجا ًال ازدادت مساهمة الربنامج امليداني للمنظمة ملنطقة أفريقيا بنسـبة  021يف املائـة منـذ عـام  2116وتكمـن
غالبية هذه الزيادة يف مشاريع التطوير الطويلة األجل (التعاون الـتقا) مقارنـة مبشـاريع الطـوار  .ويف عـام  2101كـان
جمموع مساهمات الربنامج امليداني للمنظمة (يف التعاون التقا ويف الطوار ) يف أفريقيا  322.3مليون دوالر أمريكي .ويف عام
 2100ازدادت إىل  363.2مليون دوالر أمريكي ما ميثل  31يف املائة من مساهمات الربنـامج امليـداني للمنظمـة يف مجيـع
أحناء العامل البالغة  128مليون دوالر أمريكي .ومن بني جمموع مساهمات الربنامج يف عام  2100قدم  02242مليـون دوالر
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أمريكي للتعاون التقا و 205.8مليون دوالر أمريكي ألنشطة حاالت الطوار يف املنطقة .ويف ديسمرب /كـانون األو
كان جمموع املشاريع اجلارية يف منطقة أفريقيا  016مبا يف ذل مشاريع الطوار ومشاريع التعاون التقا.

2100

 - 01هناك عدة تطورات رئيسية نامجة عن برامج املنظمة امليدانية ستؤثر على العمل يف املستقبل يف املنطقة:






دعم قدرة البلدان األعضاء على معاجلة اجلوع واألمن الغذائي وسوء التغذية من خل برنامج املنظمة امليـداني
وذل بتمكني الربجمة القطرية الفعّالة عرب صياغة أطـر الـربامج القطريـة واسـرتاتيجيات حشـد املـوارد علـى
املستويني اإلقليمي وشبه اإلقليمي وتطوير الـربامج وعمليـات ضـمان اجلـودة الـيت تكفـل أن تتماشـى بـرامج
املنظمة مع برنامج التنمية الزراعية الشامل يف أفريقيا؛
تقوية الشـراكات مـع اجلهـات الفاعلـة يف احلكومـات واجملتمـع املـدني والقطـاع اخلـا ومـع املنظمـات
اإلقليمية ووكاالت األمم املتحدة األخـر والشـركاء اإلمنـائيني املتنـوعني لتحقيـق نتـائج ملموسـة وأثـرد علـى
مستو املنتفعني؛
حشد أموا إضافية من خارج امليزانية ملعاجلة ( )0حاالت انعدام األمن الغذائي والتغـذوي الرئيسـية يف القـرن
األفريقي والساحل وكذل ( )2أمراض وآفات احليوانات والنباتات العابرة للحدود .ويف هذا الصـدد جيـري
إعداد اقرتاح إلنشاء صندوق استئماني متعدد املاحنني موجّه إىل الدو األفريقية املنتجة للنف .

ثالثاً-

األولويات اإلقليمية للفرتة 3102-3103

 - 21ستبقى األولويات اإلقليمية األربع كما هي للفـرتة  .2103-2102وسـيتأثر تنفيـذ برنـامج العمـل وامليزانيـة للفـرتة
 2103-2102يف املنطقة بالتطورات والتوجهات األخرية وسـيأخذ يف احلسـبان أيضـاً أربعـة دروس رئيسـية مسـتفادة مـن
الفرتة  .2100-2101وهذه تشمل :حتسني التنسـيق الـداخلي يف املنظمـة لتشـجيع تـززرات أفضـل بـني املكتـب اإلقليمـي
ألفريقيا واملكاتب اإلقليمية الفرعية واملكاتب القطرية ومع املقر الرئيسي مبا يف ذل تطوير شراكات حمسّنة مع اجملتمعـات
احمللية االقتصـادية اإلقليميـة وأصـحاب املصـلحة اآلخـرين؛ واالخنـراط النشـ مـع الشـركاء اإلقليمـيني املخـتلفني لتعزيـز
الشراكات بني القطاعني العام واخلا اليت يتوقع أن تعزز االستثمار يف القطاع الزراعي وتيسّر تطـوير صـناعة زراعيـة علـى
نطاق أوسع؛ وتعزيز حشد املوارد من خارج امليزانية لتحسني أثر عمل املنظمة مبزيد من الرتكيز علـى التعامـل مـع القطـاع
اخلا على املستو الصغري واملتوس والكبري احلجم؛ وكذل حتسني تعمـيم املنظـور اجلنسـاني إلحـداق قـدر أكـرب مـن
التوازن بني اجلنسني يف براجمنا وتدخلتنا.
 - 20يساهم املكتب اإلقليمـي ألفريقيـا يف إطـار املنظمـة االسـرتاتيجي املسـتند إىل النتـائج بـنهج مـزدوج .فمـن الناحيـة
الرباجمية تساهم األولويات اإلقليمية من خل املخرجات التنظيمية املخططة واملركزة بشكل مشرتك يف حتقيـق النتـائج
التنظيمية املؤسسية .ومن الناحية التشغيلية أثّرت مبـادرة اسـتناد-إىل-النتـائج إقليميـة بـدأت يف أوائـل عـام  2100علـى
طريقتنا يف العمل وأدت إىل تغري وأثر كبريين يف كيفية حتقيقنا لنتائج يف منطقة أفريقيا وذل من خل تشجيع التخطـي
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املشرتك الفعا والعمل املتعدد التخصصات واملبادرات العابرة للحدود وحتقيق نتائج على مستو النتائج/األثـر وإعطـاء
هذه كلها "وجه ًا إنسانيا".
 - 22يرد أدناه ملخص جملاالت العمل الرئيسية يف منطقة أفريقيـا للفـرتة  2103-2102يقـدم نظـرة عامـة إىل كـل مـن
األولويات اإلقليمية األربع ومساهمتها يف النتائج واملخرجـات التنظيميـة واملؤسسـية .وتـرد يف امللحـق  3اعتمـادات امليزانيـة
واملوارد من خارج امليزانية املقدرة مرتبة حسب اهلدف االسرتاتيجي والوظيفي كما وافق عليها مـؤمتر املنظمـة واجمللـس يف
عام .2100

األولوية  :0زيادة وتنويع اإلنتاجية الزراعية – تشجيع نهج يقوم على سلسلة القيمة
 - 23لزيادة اإلنتاجية الزراعية وتعزيز التكثيف والتنويع املستدامني إلنتاج احملاصيل يف أفريقيا ستزيد املنظمـة دعمهـا
للبلدان األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليميـة يف صـياغة وتنفيـذ السياسـات واالسـرتاتيجيات والـربامج وكـذل خطـ
االستثمار داعمة نهجاً يقوم على سلسلة القيمة .تشمل املخرجات التنظيمية:
العنوان

النتيجة
التنظيمية

املخرجات
التنظيمية

A01

A01A210

قدرة معززة للبلدان األعضاء على صياغة وتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات والربامج وكذل خط االستثمار مبـا يف ذلـ
االستجابات لتغري املناخ وذل لتعزيز التكثيف والتنويع املستدامني إلنتاج احملاصيل يف أفريقيا

B01

B01A202

تطوير و/أو تنفيذ سياسات وبرامج وخط استثمار البلدان واجلماعات االقتصادية اإلقليمية للثروة احليوانية لتحسـني ودعـم
إنتاجية اجلهات الفاعلة يف سلسل قيمة األلبان واللحوم والدواجن

C04

C04A204

استفادة األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخرين من زيادة إنتاج األمساك واملنتجات السـمكية النامجـة عـن التوسـع والتكثيـف
املستدامني يف تربية األحياء املائية

E02

E02A301

تعزيـز مسـاهمة البلـدان األفريقيـة النشـطة يف احلـوارات واملشـاورات اإلقليميـة والدوليـة ويف مجـع البيانـات واملعلومــات
وتبادهلا لدعم صياغة السياسات وتنفيذها يف قطاعي الغابات واحلياة الربية يف القارة

L01

L01A203

الدعوة يف جما السياسات واملساهمة يف اسرتاتيجيات وسياسات االستثمار لتحقيق زيادة وحتسني فعالية االستثمارين العـام
واخلا يف الزراعة والتنمية الريفية يف أفريقيا

األولوية  :3تعزيز اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية  -تعزيز احلكم الرشيد و تنفيذ تدابري التخفيف من تغري املنـا
والتكيف معه
 - 22لتعزيز اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية ستساعد املنظمة بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكرب على وضع وتنفيذ
سياسات واسرتاتيجيات وبرامج تساهم يف احلكم الرشيد واحلد من الفقر والتخفيف من تغـري املنـاخ والتكيـف معـه .وسـتقوم
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املنظمة بتعزيز قدرة بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكرب علـى تنفيـذ ممارسـات جيـدة يف جمـا اإلدارة املسـتدامة للمـوارد
الطبيعية مبا يف ذل التنوع البيولوجي واحلفاظ على املوارد الوراثية وضب تدهور األراضي والتصحر.
تشمل املخرجات التنظيمية:
النتيجة
التنظيمية

املخرجات
التنظيمية

العنوان

A04

A04A206

مساعدة البلدان على حتسني املعارف واستخدام اسرتاتيجيات وسياسات لتعزيز تنفيذ برامج متكاملة حلفظ املوارد الوراثيـة
النباتية واستخدامها املستدام مبا يف ذل نظم البذور على املستويني اإلقليمي وشبه اإلقليمي.

B03

B03A202

تطوير و/أو تنفيذ سياسات وبرامج وخط عمل البلدان واجلماعات االقتصادية اإلقليمية للثروة احليوانية الراميـة إىل حفـظ
وإدارة املراعي واملوارد الوراثية احليوانية بهدف تعزيز نظم اإلنتاج.

C01

C01A206

استفادة البلدان األعضاء يف منطقة أفريقيا وأصحاب املصلحة اآلخرين من صياغة حمسّنة للسياسـات واملعـايري الـيت تيسّـر
تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وتربية األحياء املائية والصكوك الدولية األخـر كمـا مـن االسـتجابة احملسّـنة
للقضايا الناشئة.

C02

C02A205

زيادة قدرات وحتسني مهارات املؤسسات األفريقية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية.

E02

E02A201

تعزيز مساهمة البلدان األفريقية النشطة يف احلوارات واملشاورات شبه اإلقليمية واإلقليمية والدولية لدعم صياغة السياسـات
وتنفيذها يف قطاعي الغابات واحلياة الربية يف القارة.

E04

E04A207

دعم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكرب يف وضع و/أو تنفيذ سياسات واسرتاتيجيات وبـرامج اإلدارة املسـتدامة للغابـات
اليت ميكن أن تسهم يف احلكم الرشيد إلدارة الغابات واحلد من الفقر والتخفيف من تغري املناخ والتكيف معه.

E06

E06A205

تعزيز قدرة بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكرب على تنفيذ ممارسات جيـدة يف اإلدارة املسـتدامة للحيـاة الربيـة والتنـوع
البيولوجي وحفظ املوارد الوراثية وضب تدهور األراضي والتصحر.

F01

F01A206

دعم بلدان أفريقيا جنـوب الصـحراء الكـرب واجلماعـات االقتصـادية اإلقليميـة وتزويـدها بالقـدرات مـن خـل األدوات
والوسائ وأفضل املمارسات لإلدارة املستدامة لألراضي وحنو زيادة اإلنتاجية الزراعية.

F02

F02A206

دعم بلدان أفريقيا جنـوب الصـحراء الكـرب واجلماعـات االقتصـادية اإلقليميـة وتزويـدها بالقـدرات مـن خـل األدوات
والوسائ وأفضل املمارسات لإلدارة املستدامة ملياه الزراعة حنو زيادة اإلنتاجية تعزيزًا للدعامة  0من دعائم برنامج التنميـة
الزراعية الشامل يف أفريقيا.

F05

F05A204

امتلك بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكرب األدوات واملعـارف والقـدرات اللزمـة لتـبا وتطـوير احللـو حنـو حتقيـق
الزراعة الذكية مُناخياً وتوسيع نطاقها وتنفيذها.

األولوية  :2دعم النفاذ إىل األسواق والتدابري الصحية من أجل جتارة أفضل  -حتسني سالمة وجودة األغذيـة ،وتعزيـز
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص
 - 25لدعم النفاذ إىل األسواق والتدابري الصحية من أجل جتارة أفضل ستعزز املنظمة قدرة البلدان األعضـاء واجلماعـات
االقتصادية اإلقليمية بتوفري املساعدة التقنية الكافيـة املتعلقـة بسـلمة األغذيـة وجودتهـا لصـياغة سياسـات واسـرتاتيجيات
وتشجيع الشراكات بني القطاعني العام واخلا  .وستقوم املنظمة بتقوية بيئة التجارة والسـوق اإلقليمـيني بتـوفري الـدعم يف
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حتديد احللو الختاذ إجراءات ملموسة لتحسني وتيسري التجارة البينية األفريقية وتنمية سلسل القيمـة اإلقليميـة يف سـياق
التقلب املتزايد يف أسواق املواد الغذائية األفريقية.
تشمل املخرجات التنظيمية:
النتيجة
التنظيمية

املخرجات
التنظيمية

العنوان

A02

A02A201

تعزيـز قـدرات املنظمـات الوطنيـة لوقايـة النباتـات واملنظمـات اإلقليميـة ملسـ وتقيـيم املخـاطر ووضـع خطـ
طوار /استجابات مناسبة لآلفات النباتية وتنفيذ سياسات لتشجيع اإلبلغ عن اآلفات وحتسني قدرات تنفيـذ
املعايري والقواعد والصكوك التنظيمية الدولية

A03

A03A207

تعزيــز قــدرة املؤسســات الوطنيــة واإلقليميــة علــى وضــع اســرتاتيجيات وبــرامج لتنفيــذ إدارة مســتدامة لآلفــات
واملبيدات مع الرتكيز على اإلدارة املتكاملة لآلفات وإدارة دورة حياة املبيدات وفقا ملدونة السلوك بشأن املبيدات
واتفاقية روتردام

B02

B02A202

تطوير و/أو تنفيذ سياسات وبرامج وخط عمل البلدان واجلماعات االقتصادية اإلقليمية للثـروة احليوانيـة ملنـع
وضب أمراض احليوانات واألمراض احليوانية املنشأ ذات األولويـة وذلـ لتعزيـز اإلنتـاج والنفـاذ إىل األسـواق
والصحة العامة البيطرية

D02

D02A204

تزويد البلدان األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكـرب مبسـاعدة تقنيـة يف
قضايا سلمة وجودة األغذية متكنها من صياغة/تنقي سياسات واسرتاتيجيات لنظم رقابـة علـى األغذيـة أكثـر
فعالية

D03

D03A203

دعم البلدان ألعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية لرفع مستو الوعي ومعاجلة قضايا سلمة وجودة األغذية
على حنو فعا من خل شراكات القطاعني العام واخلا

L01

L01A203

الدعوة يف جما السياسات واملساهمة يف اسرتاتيجيات وسياسات لتحقيق استثمار عام وخا
يف الزراعة والتنمية الريفية يف أفريقيا

أكرب وأزيد فعاليـة

G01

G01A208

التوجيه بشأن نهج اإلدارة املستندة إىل النتـائج يف تطـوير سلسـلة القيمـة ( مشـرتك  OOمـع ( )A01املكتـب
اإلقليمي ألفريقيا)

G03

G03A202

مبادرات لدعم تنفيذ مبادرة تنمية األعما التجارية الزراعية والصناعات الزراعية (املكتب اإلقليمي ألفريقيا)

G04

G04A202

جتارة إقليمية وبيئة سوق إقليمية معززتان (املكتب اإلقليمي ألفريقيا)
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األولوية  :4نشر إدارة املعـارف واملعلومـات والـدعوة يف أفريقيـا ـ حتسـني فـرص احلصـو علـى املعلومـات والبيانـات
اإلحصائية واستخدامها
 - 26لتعزيز إدارة املعرفة وتباد املعلومات واملناصرة ستعزز املنظمـة قـدرات البلـدان األعضـاء واجلماعـات االقتصـادية
اإلقليمية على حتسني حصوهلا على املعلومات العلمية والتقنية وتباد املعـارف وأفضـل املمارسـات وتعزيـز الشـراكات مـا
سيساعدهم على استخدام املعلومات لتحسني رسم السياسات واالسرتاتيجيات.
النتيجة
التنظيمية

املخرجات
التنظيمية

F06

F06A202

تعزيز قدرات البلدان األعضاء على حتسني فر
الطبيعية

H01

H01A210

متل الدو األعضاء وأصحاب املصلحة واجلماعات االقتصادية اإلقليمية والـزملء يف املنظمـة املعرفـة والقـدرة علـى حتويـل
السياسات والربامج املوجودة إىل إجراءات ملموسة لتحقيق النتائج املرجوة واألثر املرجو

H01A211

حتسني تنفيذ الدو األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية لربنامج التنمية الزراعية الشامل يف أفريقيا من خل املناصـرة
الفعّالة وعمليات الربجمة القطرية وحتديد أفضل املمارسات يف القطاعني العام واخلا ومناذج فعالة لـرب خطـ االسـتثمار
بعمليات امليزانية وأشكا مبتكرة للتعاون والتمويل بني اجلهات الفاعلة اإلمنائية

H03A205

دعم الدو األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية إلدخا عنصـر التغذيـة عنـد صـياغة/تنقـي وتنفيـذ ورصـد السياسـات
والربامج مبا يف ذل برنامج التنمية الزراعية الشامل يف أفريقيا والربنامج الوطا لألمن الغذائي والشراكة التعاونية يف جما
الغابات

H03A206

تعزيز قدرات البلدان األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية التقنية واملؤسسية للخنراط بنشاط يف برامج وشراكات متعلقة
بالتغذية عرب حتالفات ومبادرات عاملية وإقليمية

H04A204

بناء البلدان األعضاء لنظم إحصـائية للزراعـة تسـتخدم املعـايري اإلحصـائية واملبـاد التوجيهيـة واملنهجيـات وإطـار قاعـدة
البيانات وأدوات املناصرة اليت توصي بها املنظمة إلنتاج وتعميم البيانات اإلحصائية الزراعية مع األخذ باالعتبار الشـواغل
اجلنسانية ذات الصلة بالقطاع

H04A205

وعي البلدان األعضاء ألهمية بناء نظم فعالة لإلحصاء الزراعي ورصد استدامتها من خل اجتماع املنظمة القانوني

H05A203

حتسني السياسات واالسرتاتيجيات والربامج اإلقليمية والوطنية لألمـن الغـذائي مـن خـل املعلومـات والبحـوق والتحليـل
والتقييم اخلاصة باألمن الغذائي والقائمة مجيعاً على األدلة وتطوير األدوات التحليلية لرصد انعدام األمن الغـذائي وتقيـيم
وإدارة مد التعرض للخطر لتنوير القرارات املتعلقة بالسياسات وخط التنمية الزراعية يف منطقة أفريقيا

H05A205

تعزيز القدرات اإلقليمية والوطنية على إنتاج وإدارة واستخدام املعلومات واملعارف يف جما األمن الغذائي والزراعة والتغذيـة
يف أفريقيا جنوب الصحراء الكرب

K03A204

امتلك البلدان األعضاء قدرات معززة على تقليص الفجوة بني اجلنسني يف قطاع الزراعة بسـبب دعـم املنظمـة املنسـق هلـذه
املسألة

K03A205

امتلك موظفي املنظمة يف املكتب اإلقليمي ألفريقيا واملكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا جنوب الصحراء الكرب القـدرة الكافيـة
على حتليل وتعميم املنظور اجلنساني لدعم البلـدان األعضـاء يف رسـم سياسـات تنميـة زراعيـة مراعيـة للمنظـور اجلنسـاني
مستخدمة بيانات ذات صلة مصنفة حسب اجلنس

H03

H04

H05

K03

K04

العنوان
احلصـو علـى املعلومـات العلميـة والتقنيـة وتبـاد املعرفـة إلدارة املـوارد

إثبات إدارة وموظفي املنظمة االلتزام والقدرة على معاجلة األبعاد اجلنسانية يف عملهم
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فرقة العمل املعنية بالنتائج يف أفريقيا  -مبادرة جتريبية
 - 22كي يركز املكتب اإلقليمي ألفريقيا تدخلته تركيزاً أفضل فيما يتعلق باألولويات اإلقليمية األربع تقوم فرقة العمـل
املعنية بالنتائج يف أفريقيا بتنفيذ مبادرة تهدف إىل حتقيق مستو أعلى من النتـائج مـن تـدخلتنا وتركيـز أفضـل ألنشـطتنا
إلحداق أثر أكرب على املستو امليداني .واستناداً إىل الربنامج التجرييب الـذي بـدأ يف عـام  2100سـيكون الرتكيـز خـل
الفرتة  2103-2102على النتائج وذل "لرؤية" اآلثار املباشرة على البلدان األعضاء من حيث املساهمة يف احلد من اجلـوع
يف املنطقة .وسريكز الربنامج التجرييب على األولويات اإلقليمية املتعلقة بتحسني اإلنتاجية الزراعية وتعزيز النفاذ إىل األسواق
والتجارة.
 - 28اختريت سلعتان لتطوير سلسلة القيمة وجر االختيار على أساس امليزات التنافسية للمنظمة يف جمـاالت حمـددة
ومستو األولوية املعطى لنهج سلسلة القيمة واألهمية البارزة للسلعتني املختـارتني مـن ناحيـة السياسـات .هاتـان السـلعتان
هما :الكسافا لغانا ومجهورية الكونغو الدميقراطية؛ والذرة ألنغوال وأوغندا .وقد اختريتا ( )0ألنهما متثلن حمصولني هـامني
يف سلة الغذاء األفريقية ويف امليزان التجاري يف املنطقة ( )2ألن لديهما إمكانات إنتاج غري مستغلة كبرية يف أفريقيا .وحيـث
أن لد هذه البلدان أعدادًا كبرية نسبياً من أصحاب احليازات الصغرية مقابل املنتجني الزراعيني على نطاق واسع سـتكون
الدروس املستفادة من هذه املرحلة التجريبية يف الفرتة  2103-2102مناسبة متاماً لتوسيع نطاقها لتشمل املستويني اإلقليمـي
وشبه اإلقليمي يف الفرتة .2105-2102

رابعاً-

تطور األولويات يف الفرتة 3105-3104

 = 21ستتشكل جماالت اإلجراءات ذات األولوية لعمل املنظمة يف منطقة أفريقيا يف فرتة السنتني املقبلة بفعـل التوجهـات
والتحديات الناشئة (انظر  .)ARC/2012/INF/13ويف الوقت نفسه ستكون مجيع البلدان يف منطقة أفريقيا إما أعـدت و/أو
اتفقت مع احلكومات على إطار الربنامج القطري أو أنها ال تزا تقـوم بإعـداده علـى أن يسـتكمل يف نهايـة عـام .2102
وتتماشى أطر الربامج القطرية مع األولويات الوطنية وتتكامل مـع برنـامج عمـل الشـركاء اإلمنـائيني اآلخـرين مبـا يف ذلـ
وكاالت األمم املتحدة األخر من خل إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية ويشكل كل إطار برنامج قطري خارطة
طريق الختاذ إجراءات على املستو القطري.
 - 31جماالت اإلجراءات ذات األولوية هذه مسـتمدة مـن اخلطـة االسـرتاتيجية لعمـل املنظمـة يف املنطقـة خـل الفـرتة
 .2105-2101وهي مبنية علـى املوضـوعات الـيت مت حتديـدها مـن خـل عمليـات تشـاورية شـاملة مـع الـدو األعضـاء
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية و الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) ووكالة التخطي والتنسيق التابعة للشراكة
اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا واالحتاد األفريقي وحتدّق هذه املوضوعات .كذل جـر حتديـد جمـاالت اإلجـراءات ذات

12

ARC/12/6

األولوية هذه باتباع توجيهات وتوصيات الدورة اخلامسـة والعشـرين للمـؤمتر اإلقليمـي ألفريقيـا الـيت وافقـت عليهـا الـدورة
السادسة والعشرون للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا.
 - 30باإلضافة إىل ذل جرت أربع مشاورات دون إقليمية قبل الـدورة السـابعة والعشـرين للمـؤمتر اإلقليمـي ألفريقيـا
بالتزامن مع اجتماعات الفرق املتعددة التخصصات للمكاتب اإلقليمية الفرعيـة األربعـة .وكـان اهلـدف الرئيسـي مـن عمليـة
التشاور دون اإلقليمي من بني مجلة أمور أخر حبث األولويـات شـبه اإلقليميـة بـنهج مـن-أسـفل-إىل-أعلـى وذلـ
بهدف تنقيحها والتحقق من صحتها بالتشاور الكامل مع ممثلي البلـدان األعضـاء واللجـان االقتصـادية اإلقليميـة واجملتمـع
املدني .وقد أجريت هذه العملية لتقييم ما إذا كانت األولويات القطرية قد انعكست كما ينبغي يف أطر الربامج القطريـة الـيت
أجنزت حتى اآلن والتأكد من أنها ستنعكس يف األطر اليت هي قيد اإلعداد وأنها تعكس األولويات املشرتكة على املستويني
اإلقليمي ودون اإلقليمي.
 - 32على سبيل املثا تبني أن اثنني من جماالت التدخل 2ذات األولوية االسرتاتيجية اللذين مت حتديدهما يف املنطقـة
شبه اإلقليمية لوس أفريقيا يأخذان باالعتبار احتياجات البلدان املتعلقة بالرب بني اإلنتاج الزراعي وإدارة املـوارد الطبيعيـة.
وعلوة على ذل خل املشاورات اليت عقدت يف املنطقة دون اإلقليمية لشرق إفريقيا اتضـ أن األولويـات دون اإلقليميـة
األربع 3كانت تتماشى إىل حد كبري جداً مع األولويات اليت طرحها املمثلـون القطريـون .وبالتـالي أُقـ ّر بـأن األولويـات شـبه
اإلقليمية متاشت من أسفل إىل أعلى ومن أعلى إىل أسفل مع أطر الربامج القطرية ومع األولويـات اإلقليميـة األربـع للفـرتة
4
.2103-2102
 - 33نقحت املنظمة من خل هذه العملية وهذا اإلطار األولويات اإلقليمية وحددت جماالت اإلجراءات ذات األولوية
املقرتحة لفرتة السنتني  2105-2102وذل بهدف ضمان أن تؤخـذ باالعتبـار مـن خـل نهـج مـن-أسـفل-إىل-أعلـى

( 2أ) دعم سياسات زراعية متسقة عرب استثمارات فعّالة لزيادة اإلنتاج الزراعي يف أفريقيا الوسطى( .ب) تشجيع اإلدارة املستدامة جملاالت
التواصل بني الغابات والزراعة من خل نوع جديد من الزراعة.
( 3أ) دعم اإلنتاج املتسارع وتعزيز القيمة املضافة؛ (ب) تقديم الدعم إلدارة املوارد الطبيعية؛ (ج) تشجيع اسـتثمار القطـاعني العـام واخلـا يف
الزراعة والتنمية الريفية؛ (د) تشجيع االسرتاتيجيات بني بلدان املنطقة الواحدة لتحسني األمن الغذائي والتغذية؛ اجملاالت اجلامعة املشرتكة:
تنمية القدرات ودعم السياسات واملناصرة وإدارة املعلومات واملعارف واملساهمة يف القضايا العاملية.
 4صدرت توصيات رئيسية عن املشاورات دون اإلقليمية ميكن تلخيصها على النحو التالي( :أ) ضمان ختطي لتحديد األولويـات مشـرتك بـني
البلدان والشركاء؛ (ب) احلاجة إىل تنسيق وبرجمة مشـرتكة للمجـاالت ذات األولويـة وذلـ لتحديـد اجملـاالت ذات املزايـا النسـبية للمنـاطق
الفرعية؛ (ج) استخدام برنامج التنمية الزراعية الشامل يف أفريقيا كإطار شامل لغرض التخطي وحتديـد األولويـات دون اإلقليميـة؛ (د) حتديـد
أولويات احلاجة إىل استخدام نهج من-أسفل-إىل-أعلى (بدءاً من الدو األعضاء) وذلـ لتشـجيع متلـ العمليـة وصـوالً إىل حتديـد أولويـات
املنظمة العاملية واإلقليمية( .هـ) ينبغي أن تستمر املنظمة يف صياغة أطر الـربامج القطريـة ودعـم وضـع بـرامج وطنيـة لألمـن الغـذائي والـربامج
الوطنية للستثمار الزراعي املتضمنة يف برنامج التنمية الزراعية الشامل يف أفريقيا/الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد).
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شواغل البلدان احلرجة على حنو كاف على املسـتو العـاملي ويف الوقـت نفسـه أن تتوافـق أهـداف املنظمـة العامليـة مـع
أولوياتها اإلقليمية ما ميكّن املنظمة من االستجابة بفعالية للتحديات اليت تواجهها على املستو القطري.
 - 32بهدف تركيز نطاق اخلطة االسرتاتيجية لعمل املنظمة يف املنطقة بفعالية أكرب ويف الوقـت نفسـه القيـام بتـدخلتنا
بنهج أكثر توجهاً حنو النتائج وتوفري استجابة فعّالة للحتياجات املستجدة للبلدان األعضاء يف املنظمة لتمكينها من التعامـل
بنجاح أكرب مع التحديات العاملية واإلقليمية سرتكز املنظمة أعماهلا يف املنطقة على ثلثة جماالت من جمـاالت اإلجـراءات
ذات األولوية للتعامل مع العلقات املتبادلة األساسية بني منو القطاع الزراعي واالستخدام املستدام لقاعـدة املـوارد الطبيعيـة.
وال ميكن القتصاد القارة أن حيقق كامل إمكاناته إال إذا وضعت نظم للزراعـة الغذائيـة فعّالـة ومراعيـة للتغذيـة ال فحسـب
لتحقيق األمن الغذائي والتغذية ولكن أيضاً ويف الوقت نفسه لدفع التنمية االقتصادية واالجتماعية يف القـارة عـرب االسـتغل
5
املستدام ملواردها الطبيعية .وهذه األولويات متضمنة أيض ًا يف الدعائم األربع لربنامج التنمية الزراعية الشامل يف أفريقيا.
 - 35ستكون هناك حاجة إىل نُهج شاملة ورؤية مشولية للتصدي هلـذه التحـديات املتشـابكة عـرب تنسـيق أفضـل للعمـل
املتعدد التخصصات .وسيتم اعتماد ترتيبات تنفيذ اسـرتاتيجية تُمكّـن الرتكيـز علـى األولويـات وفقـاً إلطـار برنـامج التنميـة
الزراعية الشامل يف أفريقيا.
جماالت تركيز اإلجراءات ذات األولوية للفرتة 3105-3104

 - 36سيستمر تقديم املساعدة اليت توفرها املنظمة ملنطقة أفريقيا يف أن يكون ضمن إطار برنامج التنمية الزراعية الشامل يف
أفريقيا مع الرتكيز بوجه خا لد حتديد األولويات على نُهـج مسـتندة إىل األغذيـة والزراعـة املراعيـة للتغذيـة وذلـ
لتحسني األمن الغذائي والتغذوي .وسيقدم الدعم إىل املبادرات اإلقليمية لبناء القدرات والتدريب يف جمـا التغذيـة .وسـتعمل
املنظمة أيضاً على زيادة املعارف وتبا نُهج تغذية أفضل مستندة إىل احلقوق تركز االهتمام على قضايا احلوكمة املعقدة الـيت
تؤثر على مساهمات املؤسسات والسياسات واألطر القانونية يف التنفيذ الفعّا للسياسات والـربامج علـى املسـتو اإلقليمـي أو
دون اإلقليمي.

إنتاجية حمسّنة ونفاذ فعّا إىل األسواق يف نظم األغذية الزراعية
 - 32سرتكز املنظمة على زيادة اإلنتاجية الزراعية وتشجيع نظم اإلنتاج املتنوعة وتعزيز القيمة املضافة وجودة األغذية
وتيسري النفاذ إىل األسواق والتجارة وتعزيز التعاون بني القطاعني العام واخلا  .وسيتم تشجيع زيادة اإلنتاجية عـرب وضـع
 5دعائم برنامج التنمية الزراعية الشامل يف أفريقيا األربع هي :الدعامة  :1توسيع املساحة اخلاضعة لإلدارة املستدامة لألراضي؛ الدعامة :2
حتسني البنية التحتية الريفية والقدرات املتعلقة بالتجارة للنفاذ إىل األسواق؛ الدعامة  :3زيادة اإلمدادات الغذائية وخفض اجلوع؛ الدعامة :4
نشر وتبا البحوق الزراعية والتكنولوجيا.
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سياسات واسرتاتيجيات متّسقة ومتززرة تتضمن التكثيف والتنويع املسـتدامني لإلنتـاج الزراعـي متاشـياً مـع مبـاد "احلفـظ
والتوسع".6
 - 38سيتم حتسني القدرة على النفاذ إىل األسواق عن طريق :دمج املنتجني الصغار واملتوسطني يف سلسل قيمـة اشـتمالية
والنفاذ إىل األسواق احمللية واإلقليمية؛ وتقديم الدعم للمشـاريع الصـغرية واملتوسـطة يف جمـا جتهيـز املنتجـات الزراعيـة؛
وتيسري التجارة بني بلدان كل منطقة .وسيرتكز عمل املنظمة يف بناء القدرات على تعزيز قدرات وزارات القطـاع علـى العمـل
مع القطاع اخلا والتعرف على املنافع العامة لدعم تعاون القطاعني العـام واخلـا وزيـادة االسـتثمار يف القطـاع الزراعـي.
وباإلضافة إىل ذل ينبغي تعزيز األطر املؤسسية والقانونية إلدارة سلمة/جـودة املـواد الغذائيـة وخصوصـاً حتسـني التـزام
منتجي املواد الغذائية باملعايري الدولية لسلمة الغذاء وجودته .وسيعاجل جما عمل ذو علقة مسألة احلد مـن خسـارة املـواد
الغذائية وإضافة القيمة.
 - 31من أجل الرتكيز تركيزًا أفضل على جما اإلجراءات ذي األولوية هذا سينتقل الربنامج التجـرييب "لفرقـة العمـل
املعنية بالنتائج يف أفريقيا" املرتكز على سلعتني (الكسافا لغانا والكونغو الدميقراطية والذرة ألنغـوال وأوغنـدا) اختريتـا لفـرتة
السنتني السابقة إىل مرحلة التنفيذ الفعا مع احتما توسيعه ليطبق يف بلدان أخر وبإضافة سلع جديدة.

احلد من التعرض للمخاطر اليت تتهدد األمن الغذائي واألمن التغذوي
 - 21سرتكز املنظمة على احلد من التعرض للمخاطر من خل املساهمة يف حتسني رب نظـم األغذيـة الزراعيـة بالتغذيـة
ومواجهة حاالت الطوار على املستو القطري خصوصاً يف القـرن األفريقـي والسـاحل وكـذل مواجهـة خمـاطر اآلفـات
النباتية واألمراض احليوانية العابرة للحدود .وستقوم املنظمة بشكل خا مبا يلي:




دعم البلدان يف تعزيز نظم إدارة خماطر الكـوارق وحتسـني وصـيانة نظـم رصـد األمـن الغـذائي وتعزيـز
القدرات لتحسني مستو التأهب ورفع مستو وتوسيع نطاق أفضل املمارسات الناجحة وبرجمة املرونة
والتحمل املستندين إىل شبكات األمان وإعادة تأهيل القطاعات اإلنتاجية.
مساعدة البلدان على إنشاء جمموعة من السياسات والربامج املتماسكة وتنفيذها باتساق سياسات وبـرامج
تتعامل مع االستجابات القصرية األجل للصدمات املناخية الزراعيـة أو صـدمات األسـعار؛ وعلـى األخـذ

( 6أ) دعم تبا املمارسات الزراعية اجليدة ’الذكية مناخيـاً‘ علـى نطـاق واسـع وخصوصـاً الزراعـة احلافظـة للمـوارد؛ (ب) تيسـري حصـو
املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية على جمموعة واسعة من اخليارات التكنولوجية عرب احلصو على بذور جيدة ومصادر بديلة ملغذيات
الرتبة وإدارة متكاملة لإلنتاج ولآلفات ونظم إدارة متكاملة للمياه؛ (ج) تعزيز القدرات املؤسسية على وضع وإنفاذ لوائ تنظيمية فعّالة للصحة
النباتية واحليوانية؛ (د) تعزيز قدرة منتجي الثروة احليوانيـة املعرضـني لألضـرار لتحسـني تنميـة الثـروة احليوانيـة واحلـدّ مـن أثـر األمـراض
احليوانية؛ (هـ) دعم احلفاظ على قاعدة إنتاجية أكثر مرونة من شأنها االستمرار يف زيادة اإلنتاجيـة ولكـن مبخـاطر أقـل بكـثري علـى اإلنسـان
والبيئة.
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باالعتبار األنواع املختلفة لشبكات األمان االجتماعي اليت تستهدف محاية اجملموعات املعرضة للمخـاطر
تعرضاً مزمنا؛ وعلى أن تنشأ على املد األطو البيئة التمكينية والـنظم الوظيفيـة اللزمـة إلنتـاج أغذيـة
متنوعة وصحية وزيادة دخو أصحاب احليازات الصغرية وتوليد فر العمل خصوص ًا للشباب والنساء.
تقديم الدعم للبلدان األعضاء إلدراج األمن الغـذائي والتغـذوي مبـا يف ذلـ شـواغل سـلمة األغذيـة يف
برامج إدارة الطوار وبرامج إدارة خماطر الكوارق وتعزيز استعداد احلكومات للستجابة ألزمـات الغـذاء
والتغذية.

إلدارة وحوكمة حمسنتان لالستخدام املستدام للموارد الطبيعية
 - 20ستقوم املنظمة بتعزيز االستخدام املستدام للموارد الطبيعية اليت تتكون أساساً من الرتبة واملياه واألراضـي واملـوارد
البحرية والغابات ومصايد األمساك وكذل املوارد الوراثية النباتية واحليوانية من خل إدارة وحوكمة حمسنتني.
 - 22ستقوم املنظمة بالرتكيز على تيسري حوكمة وإنفاذ األنظمة واملعـايري ومـدونات السـلوك يف البلـدان واملنطقـة ودعـم
تنفيذ سياسات وبرامج اإلدارة الفعّالة واملمارسات اجليدة واالستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والنظر يف التخفيـف مـن أثـر
تغري املناخ والتكيف معه واحلفاظ على األمن البيولوجي والسلمة البيولوجية.
 - 23ستدعم املنظمة أيضاً تنفيذ سياسات وبرامج اإلدارة الفعالـة واالسـتخدام الرشـيد للمـوارد الطبيعيـة مـن خـل أفضـل
املمارسات يف جماالت الغابات واحلياة الربية والري ومجع املياه والزراعة الذكية مُناخيـاً ومصـايد األمسـاك وتربيـة األحيـاء
املائية واحلفاظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي ملنفعة أجيا احلاضر واملستقبل.
 - 22يعتمد اإلنتاج الزراعي املستدام ومنو اإلنتاجية أيضاً اعتماداً كبرياً على وجود جمموعة واسعة من احليوانات [مبا يف
ذل األمساك] واملوارد الوراثية النباتية للحفاظ على التنوع البيولوجي وعلى قـدرة القطـاع الزراعـي علـى التكيـف مـع تغـري
الظروف املناخية واختلف وتنوع النظم اإليكولوجية.
 - 25ستقوم املنظمة بتشجيع االستغل املوسع للمجموعـة الوراثيـة النباتيـة واحليوانيـة الغنيـة السـتدامة اإلنتـاج ويف
الوقت ذاته العمل بنشاط للحيلولة دون فقدان التنوع الذي ميكن أن يقلل من املرونة ويزيد من التعرض للمخاطر.
نُهج جامعة-مشرتكة
 - 26سيسرتشد تنفيذ جماالت اإلجراءات ذات األولوية املذكورة أعله بنهج جامعة-مشرتكة يف العمل السياساتي وتقاسم
املعلومات واملعارف والتطوير املؤسسي وتنمية القدرات والقضايا اجلنسانية.
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 - 22السياسات :سريكز عمل املنظمة السياساتي اجلامع-املشـرتك علـى حتسـني معـارف الـدو األعضـاء واجلماعـات
االقتصادية اإلقليمية وأصحاب املصلحة املتنوعني وقدرتها على حتويل السياسـات والـربامج إىل إجـراءات ملموسـة .وبشـكل
خا ستتعاون املنظمة مع البلدان األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليميـة ووكالـة التخطـي والتنسـيق التابعـة للشـراكة
اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا وشركاء آخرين لتطوير مناذج فعّالة لرب خط اتفاقات واستثمارات برنامج التنميـة الزراعيـة
الشامل يف أفريقيا بسياسات حتفيزية وبعمليات امليزانية وبزليـات متويـل مبتكـرة مصـاحبة لتحويلـها إىل تـدخلت ملموسـة
تؤدي إىل نتائج مستدامة وحمسوسة.
 - 28تقاسم املعلومات واملعارف :تهدف حتليلت املنظمة املعياريـة للقضـايا الناشـئة والتوجهـات العامليـة إىل جانـب
التحليل امليداني التطبيقي وكذل النظم اإلحصائية الفعّالة للزراعة واألغذية إىل حتسني ختطي السياسات والربامج والرصد
والتقييم وصنع القرار؛ سواء لتحديد أولويات االستثمار أو بناء نظم إحصائية فعّالة للزراعة واألغذية أو رصد انعدام األمـن
الغذائي أو تقييم مكامن الضعف يف مواجهة الصدمات املختلفة أو القيام بتقييمات األثـر .وتشـري زيـادة الرتكيـز علـى نقـاط
تنفيذ السياسات إىل احلاجة إىل التعلم املنهجي فيما بني البلدان لتحديد أفضل املمارسات على امتداد القارة.
 - 21التطـوير املؤسســي وتنميـة القــدرات :يعــاجل التفـويض املمنــوح للمنظمـة الــذي يشــكل أسـاس برنــامج العمــل
االحتياجات اخلاصة للبلدان األعضاء واألقاليم (الفرعية) عرب األبعاد الثلثة املتشابكة :الفردية والتنظيمية والبيئة التمكينية.
وسيكون الرتكيز على العمل بقدر أكرب من االنتظام عرب األبعاد الثلثة للمساعدة يف تيسري العمليات الوطنية وتعزيـز القـدرات
املوجودة لد البلدان األعضاء .وسيكون هناك أيضا مزيد من الرتكيز على تيسري تطـوير القـدرات الوطنيـة يف جمـا حتليـل
السياسات وتنفيذها.
 - 51املنظور اجلنساني :الفوارق يف احلصو على األراضي ويف جمـاالت أخـر هـي أحـد األسـباب الرئيسـية النعـدام
املساواة االجتماعية واملساواة بني اجلنسني يف املناطق الريفية اليت من شأنها نتيجة لـذل أن تعـرض األمـن الغـذائي يف
املناطق الريفية وكذل رفاه األفراد واألسر للخطر .وستربهن املنظمة التزامها بإعطاء أولويـة لتعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني
سواء داخلياً يف املنظمة أو خارجياً عرب الربامج الـيت تـدعمها املنظمـة ويف تطـوير سياسـات املنظمـة املعنيـة باملسـاواة بـني
اجلنسني .وستدعم املنظمة البلدان األعضاء من خل بنـاء القـدرات واملسـاعدة التقنيـة لصـياغة سياسـات تنميـة زراعيـة
وريفية واسرتاتيجيات ملئمة تراعي الفوارق بني اجلنسني لتقليص الفجوة بني اجلنسني يف القطاع الزراعي وحتسني مشاركة
املرأة على امتداد سلسلة القيمة.
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عمليات التنفيذ االسرتاتيجية
 - 50يف كل جما من جماالت اإلجراءات ذات األولويـة املـذكورة أعـله سيسرتشـد التنفيـذ بالعمليـات االسـرتاتيجية
التالية:
(أ)

(ب)

(ج)
(د)

توجه اسرتاتيجي مـزدوج املسـار :ستسـتمر اسـرتاتيجية املنظمـة يف االرتكـاز إىل توجـه مـزدوج املسـار لتلبيـة
االحتياجات الفورية للسكان املعرضني للمخاطر ويف الوقت نفسه وعلى األمد الطويل بنـاء املرونـة واحلـد مـن
التعرض للمخاطر وذل من خل تضافر جهود التعامل مع العوامل البنيويـة الكامنـة الـيت تـؤدي إىل تعزيـز
األمن الغذائي والتغذوي واملساهمة يف حتقيق منو اقتصادي يقوده منو زراعي عريض القاعدة.
الشراكة :سيتم االعتماد على شراكة قوية مع احلكومات واجملتمع املدني واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلـا
واملنظمات اإلقليمية ووكاالت األمم املتحدة األخر وشركاء إمنائيني متنوعني لتحقيق نتائج ملموسة وأثر واقـع
على مستو املنتفعني .ويتوجب على املنظمة أن ترسـم بشـكل منـتظم خريطـة للشـراكة وتضـع آليـات فعّالـة
ومبتكرة للشراكة على املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية ودون القطرية مع العدد الكبري واملتنوع املتزايد من
اجلهات الفاعلة العاملة يف قطاعي الزراعـة واألغذيـة يف أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكـرب  .وسـتأخذ أشـكا
الشراكة اجلديدة باالعتبـار التحـو السـريع والـديناميكي للقطاعـات الزراعيـة والغذائيـة يف املنطقـة والفـر
املتاحة ألشكا جديدة من التعاون مع اجلهات الفاعلـة يف القطـاعني العـام واخلـا واجملتمـع املـدني الـيت
تؤدي إىل زيادة االستثمارات والنتائج.
حتسني التنسيق والتنفيذ :ستسعى املنظمة ككل جاهدة لتخطـي وتنفيـذ مشـرتك قـائم علـى النتـائج ألنشـطة
منسقة ومتكاملة جيداً لتحقيق نتائج.
الرب مع األولويات القطرية :ستتشكل جماالت اإلجراءات ذات األولويـة لعمـل املنظمـة يف منطقـة أفريقيـا يف
فرتة السنتني املقبلة بفعل التوجهات والتحديات الناشئة .ويف الوقت نفسه ستكون مجيـع البلـدان يف منطقـة
أفريقيا إما أعدّت و/أو اتفقت مع احلكومات على إطار الربنامج القطري أو ال تزا بصدد إعـداد هـذا اإلطـار
على أن يستكمل يف نهاية عام  .2102وتتماشى أطـر الـربامج القطريـة مـع األولويـات الوطنيـة وتتكامـل مـع
برنامج عمل الشركاء اإلمنائيني اآلخرين مبا يف ذل وكاالت األمم املتحدة األخـر وذلـ مـن خـل إطـار
عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية ما يوفر خارطة طريق الختاذ إجراءات على املستو القطري.

 - 52يبني اجلدو رقم  0جماالت الرتكيز املستقبلية الناشئة يف كل جما من اجملاالت اإلقليميـة ذات األولويـة علـى
أساس أطر الربامج القطرية اليت أجنزت حتى اآلن.
 - 53يبني اجلدو التوافق بني جماالت اإلجراءات ذات األولوية وأطر الربامج القطرية اليت أجنزت حتى اآلن:
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0

األمثلة على النتائج املتوقعة من أطر الربامج القطرية
جماالت اإلجراءات ذات األولوية

املستخلصــة من أطــر الربامـــج القطريــــة

زيادة إنتاجية وفعالية النفاذ إىل األسواق
-0
يف األنظمة الزراعية الغذائية

تعزيز القدرات من خل تقديم الدعم لربنامج االستغل التجاري ألصحاب احليازات الصغرية لتحسني اإلنتاجية ومعاجلـة
املنتجات يف الزراعة وصيد األمساك؛ (سرياليون)؛
تعزيز الريادة الريفية من خل تشجيع املنتجات احمللية ومصايد األمساك واستغلهلا جتارياً؛ (بوروندي)؛
تعزيز قدرات املزارعني وتنافسيتهم من خل مناذج تنمية القدرات فيما يتعلق باألعما التجارية الزراعية؛ (أوغندا)؛

 - 2احلد من التعرض للمخاطر اليت تهدد األمن
الغذائي والتغذوي

تعزيز األمن الغذائي والتغذوي لألسر من خل تعزيز االستخدام؛ (زامبيا)؛
تشجيع اإلنتاج الغذائي املتنوع والتنويع الغذائي وخصوصاً بني الفئات املعرضة للمخاطر من خل تنمية القـدرات ونقـل
التكنولوجيا؛ (ملوي)
تعزيز األمن الغذائي لألطفا واملراهقني والبالغني (احلد مـن املخـاطر) عـن طريـق االسـتخدام املناسـب لألطعمـة احملليـة؛
(بنني)؛

 - 3حتسني إدارة وحوكمـة االسـتخدام املسـتدام
للموارد الطبيعية

حتسني البيئة التمكينية وتعزيز قدرات اإلدارة الفعالة للموارد الطبيعية؛ (سرياليون)؛
املساهمة يف تطوير واستخدام ومحاية املوارد الطبيعية والبيئة (املياه ومصايد األمساك واملوارد الوراثية)؛ (بوروندي)؛
تقوية الشراكات وقدرات احلكومة واجملتمع املدني والقطاع اخلـا علـى إدارة املـوارد الطبيعيـة واسـتخدامها علـى حنـو
مستدام؛ (أوغندا)؛

خامسـاً-

التوجيه املرجو

 - 52تلعب املؤمترات اإلقليمية دوراً حامساً يف تشكيل التحديات الرئيسية للمستقبل وتوفري مـدخلت لصـياغة األهـداف
االسرتاتيجية اجلديدة وذل من خل توجيهات بشأن األولويات اإلقليمية لعمـل املنظمـة كمـا أنهـا تـوفر مشـورة بشـأن
برنامج العمل احلالي واسرتاتيجية تنفيذه يف املنطقة مبا يف ذل ختصيص املوارد البشرية واملاليـة داخـل املنطقـة الضـرورية
للتعامل مع األولويات املتفق عليها وحتقيق أفضل النتائج املتوقعة.
 - 55كي يكون للمؤمتر اإلقليمي أكرب األثر يف تشكيل فرتات السنتني احلالية واملستقبلية يرجى منه ما يلي:
(أ) التحقق من صحة األولويات اإلقليمية للفرتة  2103-2102وجماالت الرتكيز املقرتحة لفرتة السنتني.
(ب) إسداء املشورة بشأن مد اتسـاق التحـديات الرئيسـية الـيت مت حتديـدها لعمـل املنظمـة مـع الظـروف السـائدة يف
املنطقة يف سياق رؤية املنظمة وأهدافها والتوجهات العاملية؛
(ج) اقرتاح اخلصائص اإلقليمية اليت ينبغي أن تدرج يف كل من التحديات الـيت مت حتديـدها والـيت ينبغـي أن تؤخـذ
باالعتبار عند صياغة األهـداف االسـرتاتيجية للمنظمـة مبـا يف ذلـ األولويـــات اإلقليميــــة املقرتحــــة لفـرتة
.2105-2102
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امللحق  :0اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة
رؤية املنظمة
عامل متحرر من اجلوع وسوء التغذية تساهم فيه األغذية والزراعة يف حتسني مستويات معيشة اجلميع وخصوصـاً الفئـات
األشد فقرًا بطريقة اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة.
األهداف العاملية الثالثة لألعضاء:
( أ)

(ب)
(ج)

خفض العدد املطلق لألشخا الذين يعانون من اجلوع وتدرجيياً ضمان قيام عامل يتمتع فيه البشر كافة يف مجيـع
األوقات بأغذية كافية وسليمة ومغذية تليب حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة موفورة
النشاط والصحة؛
استئصا الفقر ودفع التقدم االقتصادي واالجتماعي للجميع بزيادة إنتاج األغذية وحتسـني التنميـة الريفيـة وسـبل
املعيشة املستدامة؛
حتقيق اإلدارة واالستغل املستدامني للموارد الطبيعية مبا يف ذل األراضي واملياه واهلواء واملناخ واملوارد الوراثية
مبا فيه صاحل األجيا احلاضرة واملقبلة.

األهداف االسرتاتيجية للمنظمة:
(أ) التكثيف املستدام لإلنتاج احملصولي
(ب) حتقيق زيادة مستدامة يف إنتاج الثروة احليوانية
(ج) إدارة مصايد األمساك وموارد تربية األحياء املائية واستخدامها بشكل مستدام
(د) ضمان سلمة األغذية وجودتها على مجيع مراحل السلسلة الغذائية
(ه) اإلدارة املستدامة للغابات واألشجار
(و) اإلدارة املستدامة لألراضي واملياه واملوارد الوراثية وحتسني القدرة على مواجهة التحديات البيئية العاملية اليت متس
األغذية والزراعة
(ز) توفري بيئة مواتية لتحسني سُبل املعيشة والتنمية الريفية
(ح) حتسني األمن الغذائي والتغذية
(ط) زيادة القدرة على التأهُّب ملواجهة التهديدات وحاالت الطوار الغذائية والزراعية واالستجابة هلا على حنو فعّا
(ي) حتقيق املساواة بني اجلنسني يف احلصو على املوارد والسلع واخلدمات واختاذ القرار يف املناطق الريفية
(ك) زيادة حجم وفعالية االستثمارات العامة واخلاصة يف الزراعة والتنمية الريفية
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األهداف الوظيفية
(أ) التعاون الفعا مع الدو األعضاء وأصحاب املصلحة
(ب) اإلدارة الكفؤة والفعّالة
الوظائف األساسية
(أ) رصد وتقييم االجتاهات والتوقعات يف األجلني الطويل واملتوس
(ب) مجع املعلومات واملعارف واإلحصاءات ونشرها
(ج) وضع صكوك دولية وقواعد ومعايري دولية
(د) وضع خيارات للسياسات واالسرتاتيجيات وتقديم املشورة بصددها
(ه) توفري الدعم الفا للرتويج لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات
(و) املناصرة واالتصا
(ز) النُهج املبتكرة واملشرتكة بني التخصصات
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امللحق  :3اإلطار االسرتاتيجي اإلقليمي ألفريقيا ملنظمة األغذية والزراعة 3105-3101
يسرتشد عمل املنظمة يف منطقة أفريقيا خبطة اسرتاتيجية أعدها املكتب اإلقليمـي ألفريقيـا ومت حتـديثها تـدرجيي ًا
-0
عرب مشاورات داخلية دون إقليمية وعمليات تشاورية شـاملة مـع الـدو األعضـاء واجلماعـات االقتصـادية اإلقليميـة ووكالـة
التخطي والتنسيق التابعة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) واالحتاد األفريقي وقد شكّل باتبـاع التوجيهـات
والتوصيات الصادرة عن الدورة اخلامسة والعشرين والدورة السادسة والعشرين للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا .وقـد منحـت الـدورة
السادسة والعشرون للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا موافقتها علـى أربـع أولويـات إقليميـة )0( :زيـادة وتنويـع اإلنتـاج الزراعـي؛
( )2تعزيز اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية؛ ( )3دعم النفاذ إىل األسواق والتـدابري الصـحية مـن أجـل جتـارة أفضـل؛ ()2
حتسني إدارة املعارف واملعلومات واملناصرة يف أفريقيا.
األولوية  :0زيادة وتنويع اإلنتاج الزراعي
 - 2ستقوم املنظمة بتعزيز قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين على صياغة وتنفيـذ سياسـات وبـرامج متسـقة
تعاجل األسباب اجلذرية للجوع وانعدام األمن الغذائي والتغذوي .وسيتم حتقيق هذا اهلدف من خل إشراك القطـاعني العـام
واخلا يف تطوير سياسات واسرتاتيجيات للتكثيف والتنويـع الزراعـي املسـتدام وإنشـاء شـبكات لتبـاد املعـارف .وسـيتم
حتقيق النمو املستدام لإلنتاجية الزراعية عرب استخدام املدخلت بكفاءة ونُهج إيكولوجية متكاملة تسـتخدم جمموعـة واسـعة
من املواد الوراثية ذات اجلودة وأساليب مناسبة إلدارة الرتبة واملياه وإنتاج ووقاية متكاملني .وسيعتمد حتسني تنمية القدرات
على املعارف احمللية وعلى تبا البحـث التكيفـي والتـدريب التشـاركي اللـذين يشـجعان املـزارعني علـى اإلبـداع يف حـل
املشاكل.
األولوية  :3تعزيز اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية
 - 3ستقوم املنظمة بتعزيز سياسات وبرامج على املستويات القطري واإلقليمي والدولي تستهدف تشجيع احملافظة علـى
التنوع البيولوجي دعماً لإلنتاج املستدام لألغذية والزراعة والتصدي للتحديات البيئية الناشئة من مثل تغـري املنـاخ والطاقـة
احليوية .وستقوم املنظمة بتحسني قدرات الدو األعضاء على تنفيذ مدونة السلوك بشـأن الصـيد الرشـيد وتعزيـز احلوكمـة
واإلدارة يف قطاعات الغابات واحلياة الربية والثـروة احليوانيـة .وسـتُبذ اجلهـود لتحسـني إنتاجيـة امليـاه يف نظـم األغذيـة
الزراعية ملعاجلة ندرة املياه وتدهور األراضي ولتبا زراعة حتافظ على املوارد .وستقوم املنظمة بدعم البلدان يف تنفيـذ خطـة
العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية.
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األولوية  :2دعم النفاذ إىل األسواق والتدابري الصحية من أجل جتارة أفضل
 - 2ستهدف املنظمة إىل حتسني القدرة التنافسية للمنتجني عن طريق تعزيز تنويع األسواق وفر إضافة القيمة عـرب
تطوير التحليل والسياسات واخلدمات املناسبة .وستسـعى املنظمـة إىل تعزيـز القـدرة التنافسـية لألعمـا التجاريـة الزراعيـة
والصناعات الزراعية وزيادة الوعي والقدرة على حتليل الفر املتاحة يف األسواق الدولية .وستقوم املنظمـة أيضـاً بـدعم دمـج
إجياد فر العمل يف املناطق الريفية وتنويع مصادر الدخل فيها يف سياسات وبـرامج وشـراكات التنميـة الزراعيـة والريفيـة.
وستساعد املنظمة البلدان على تصحي اإلهمـا التـارخيي ألنظمـة الصـحة احليوانيـة وتعزيـز مشـاركة املنـتجني وأصـحاب
املصلحة لسلسل القيمة يف تطوير برامج صحة حيوانية وسلمة أغذية تلتزم باملمارسات اجليدة املوصـى بهـا دوليـا .وعـلوة
على ذل ستيسر املنظمة تطوير األطر املؤسسية والسياساتية والقانونية إلدارة سلمة/جودة األغذية اليت تدعم نهج السلسـلة
الغذائية املتكاملة والدعوة إىل حتسني امتثا منتجي املـواد الغذائيـة للتوصـيات الدوليـة بشـأن املمارسـات اجليـدة يف جمـا
سلمة األغذية وجودتها.
األولوية  :4تعزيز إدارة املعارف واملعلومات واملناصرة يف أفريقيا
 - 5تركز هذه األولوية على إسداء املشورة بشأن السياسـات إىل البلـدان األعضـاء لتعزيـز البحـوق الوطنيـة والتحليـل
وتقاسم املعلومات واستخدامها يف عملية صنع القـرار .وسـتقوم املنظمـة بتعزيـز الشـراكات مـع مؤسسـات البحـوق الزراعيـة
اإلقليمية والدولية يف صياغة اسـرتاتيجيات لتحسـني احلصـو علـى املعلومـات وستشـجع بنشـاط االسـتفادة مـن الـدروس
املكتسبة وأفضل املمارسات يف النُهج املراعية للمساواة بني اجلنسني والتغذية .وستسـتخدم إدارة املعـارف والـنظم اإلحصـائية
الزراعية الوطنية لدعم تنفيذ الربامج.
 - 6نظراً لتزايد أهمية رب التغذية باألمن الغذائي والزراعة يف سـياق األزمـات األخـرية يف القـرن األفريقـي والسـاحل
ستضاف أولوية خامسة ضمن وثيقة اإلطار االسرتاتيجي للمكتب اإلقليمي ألفريقيا علـى النحـو التـالي )5( :حتسـني األمـن
الغذائي والتغذوي وزيادة فرص احلصو على الغذاء اآلمن .وتهدف هذه األولوية إىل :دعم برامج سلمة الغـذاء والتغذيـة
وتعميم احلق يف الغذاء يف السياسات علـى املسـتويات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة والقطريـة ودعـم أنظمـة معلومـات التغذيـة
املتكاملة وتعزيز التعاون املشرتك بني الوكاالت وتطوير شراكات لسلمة التغذية واألغذية وتعزيز قدرات املنظمـة يف جمـا
برجمة سلمة األغذية والتغذية.
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امللحق  :2برنامج العمل وامليزانية  3102-3103حسب اهلدف االسرتاتيجي/الوظيفي وحسب املنطقة
اهلـــــــــــــدف
االســــرتاتيجي/
اهلدف الوظيفي

املقر الرئيسي/عاملي
صايف
االعتمادات

أفريقيا

من خارج
امليزانية

صايف االعتمادات

آسيا واحملي اهلاد
من خارج
امليزانية

صايف االعتمادات

أوروبا وآسيا الوسطى
صايف
االعتمادات

من خارج
امليزانية

أمريكا اللتينية والكارييب
صايف
االعتمادات

من خارج
امليزانية

الشرق األدنى
صايف
االعتمادات

من خارج
امليزانية

اجملموع
صايف
االعتمادات

من خارج
امليزانية

من خارج
امليزانية

اجملموع

الف

32,927

220,405

2,271

01,040

3,982

06,007

0,169

0,135

3,974

2,617

2,428

311

58,751

262,504

320,255

باء

21,366

001,406

6,288

0,591

3,827

8,687

0,115

312

3,776

0,003

2,326

031

32,700

030,214

068,914

جيم

23,112

53,647

02,704

3,883

3,187

08,445

0,167

0,340

3,592

2,016

2,691

0,750

66,453

86,092

052,545

دا

01,790

8,495

5,607

2,915

0,941

3,751

502

1

2,527

26

652

361

30,039

02,576

28,615

هاء

28,835

32,887

2,579

2,996

2,738

2,302

2,110

28

2,950

8,961

2,112

0,060

51,325

52,254

012,579

واو

22,925

61,021

8,709

21,013

5,771

05,547

2,004

0,121

6,139

03,233

3,157

2,068

68,705

002,004

081,709

زاي

31,171

2,224

2,871

01,823

2,439

3,357

0,137

838

3,171

8,014

0,381

256

25,169

32,712

21,881

حاء

50,010

31,225

05,987

21,293

2,296

01,348

0,692

281

8,846

26,240

6,161

0,661

82,992

006,047

212,039

ياء

2,671

313,609

011

0,878

261

3,697

-

1

12

0,809

-

680

8,224

210,675

211,899

كاف

8,914

2,264

5,898

5,250

0,921

652

820

52

601

0,613

322

020

08,586

1,972

28,558

الم

32,006

22,965

3,288

3,960

512

216

222

626

836

0,089

305

510

31,461

80,896

020,357

ميم

021,375

26,040

8,507

268

00,464

0,508

2,185

0,371

5,464

611

2,134

3,399

201,129

33,687

252,816

نون

62,694

22,510

2,551

603

6,880

-

03,806

2,508

2,521

0,396

2,779

010

016,231

22,128

053,359

برنــامج التعــاون
التقا
الطوار

20,389

-

32,560

-

22,708

-

1,645

-

06,988

-

2,738

-

006,027

-

006,027

611

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

611

-

611
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اهلــــــــــدف
االســرتاتيجي/
اهلــــــــــدف
الوظيفي

صـــــــــــايف
االعتمادات

ARC/12/6

املقر الرئيسي/عاملي
مـــــن خـــــارج
امليزانية

أفريقيا
صـــــــــــــايف
االعتمادات

آسيا واحملي اهلاد
مــــن خــــارج
امليزانية

صــــــــــايف
االعتمادات

أوروبا وآسيا الوسطى
مــــن خــــارج
امليزانية

صـــــــــــايف
االعتمادات

مــن خــارج
امليزانية

أمريكا اللتينية والكارييب
صـــــــــــايف
االعتمادات

مــــن خــــارج
امليزانية

الشرق األدنى
صـــــــــــــايف
االعتمادات

اجملموع
مــن خــارج
امليزانية

صايف

من خارج

االعتمادات

امليزانية

نفقــــات رأس
املا

26,439

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,439

-

اجملموع

26,439

سند مالي

22,809

0,139

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,809

0,139

25,948

اجملموع

625,035

0,079,835

032,018

006,024

26,003

11,019

22,843

1,766

68,488

25,636

20,250

02,618

0,005,639

0,392,898

2,398,537

الوثيقة  CL143/3امللحق الرابع لصايف االعتمادات مبا يف ذل الزيادات يف التكاليف وتوزيع مكاسب زيادة الكفاءة والوفورات؛ الوثيقة  C 2011/3امللحق السابع للبنود من خارج امليزانية

