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A

  ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة ؤتمرم
  الثالثون الدورة

  2018 شباط/فبراير 23-19، السودان الخرطوم،

  عن التوصيات الصادرة عن المؤتمر اإلقليمي ألفريقيا في دورته التاسعة والعشرين تقرير

 موجز

يعرض هذا التقرير متابعة للتوصـيات الصـادرة عن املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا يف دورته التاسـعة والعشـرين اليت عقدت   
  .2017-2016خالل الفرتة 

عن التوصيات الصادرة عن المؤتمر اإلقليمي ألفريقيا في دورته التاسعة والعشرين تقرير
لتاســــــــــعة تنفيذ التوصــــــــــيات الصــــــــــادرة عن املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا يف دورته ا يعرض اجلدول التايل التقدم احملرز يف  

والعشـــــرين. ويتوافق الرقم املشـــــار إليه يف اجلدول مع الرقم نفســـــه املذكور يف موجز التوصـــــيات الرئيســـــية للدورة التاســـــعة 
ليت تعكس اإلجنازات اليت األساسية ا ط العريض وتتبعها النقاطوالعشرين للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا. وترد كل توصية باخل

  حتققت.

إليها المؤتمر يتعين توجيه انتباهالمسائل التي 

المسائل التنظيمية والمتعلقة بالسياسات على المستويين اإلقليمي والعالمي –ثانياً 
 الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الزراعي الشامل - ألف

 األغذية والزراعة في أفريقيا أولويات أنشطة منظمة

MV605/a
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  التوصيات التعليقات
ر يف يف إثيوبيا وكينيا ورواندا وأوغندا. وســــــــــــتتاح التقاري إضــــــــــــافية مت توثيق حاالت

  . 2018منتصف عام 
 

ـــــــد من التحليالت ) إجراء 1( املزي
املعّمقــــة لتســـــــــــــــليط الضـــــــــــــــوء على 
دراســـــــــــــــات احلالة اليت أحدثت أثراً 

ومســـــــــــــــتــــدامــــاً إجيــــابيــــًا ملموســــــــــــــــــًا 
بـــاســـــــــــــــتخـــدام منصـــــــــــــــــات تتيحهـــا 
الشـــــــــــــــراكـــات بني القطـــاعني العـــام 

  واخلاص؛
 ُ ب  عدة بلدان. ويوفر هذا التدريج منوذج األعمال الشامل يفأجري تدريب عن 

أدوات للمســـــــــــــــؤولني احلكوميني واجلهــات الفــاعلــة يف القطــاع اخلــاص توجيهــات و 
سالسل  ة على حنو فعال يفواجملتمع املدين بشأن إدماج أصحاب احليازات الصغري 

 القيمة الزراعية احلديثة.

ودعم حســـــــاب األمانة للتضـــــــامن مع أفريقيا مشـــــــروع متكني املرأة الريفية يف جمال 
ســــــــــــــاء . ويف ســــــــــــــوازيلند، اســــــــــــــتفادت النالزراعة وتعاونيات املرأة الريفية يف غامبيا

ة إلضــــافة زمالعامالت يف ســــلســــلة قيمة البطاطا احللوة من التدريب واملعدات الال
  القيمة من أجل حتسني األمن الغذائي ورحبية أعماهلن.

دعم برامج الشـــــــــــــــركاء املتعددين،  تقوم منظمة األغذية والزراعة، من خالل آليةو 
بتنفيذ مشــــــروع "متكني املرأة لالســــــتفادة على قدم املســــــاواة من ســــــالســــــل القيمة 
الغـــذائيـــة الزراعيـــة" يف بوركينـــا فـــاســـــــــــــــو، وإثيوبيـــا، وكينيـــا، وغـــانـــا، وكوت ديفوار، 
واملغرب، ورواندا، وتونس. ويقدم املشـــــروع املســـــاعدة التقنية والدعم للســـــياســـــات 

حلواجز احملــددة اليت تواجههــا املزارعــات واملنتجــات يف املشــــــــــــــــاركــة يف للحــّد من ا
كثر أســـــــالســـــــل قيمة وجود األســـــــواق احمللية والوطنية والعاملية. ويســـــــهم ذلك يف 

خالل زيادة فرص  من يف الريفوتنويع نظم املعيشة الريفية واحلد من الفقر  مشولية
 الوصول إىل األسواق والدخل للمرأة.

ع آخر آللية دعم برامج الشــــــركاء املتعددين، "تنمية ســــــالســــــل ومن خالل مشــــــرو 
القيمة دعما للتكثيف املســـــــــتدام يف أفريقيا"، مت تعزيز قدرات صـــــــــغار املنتجني يف 
بنن، والكامريون، وتشـــــــــــــاد، وكوت ديفوار، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وغانا، 

 املشــــــــاريع يف جمال الريادة يفوكينيا، ومايل، وموزامبيق، ونيجرييا، ورواندا، وزامبيا، 
طر الســــياســــات بشــــأن األ واضــــعيالزراعية، يف حني مت رفع مســــتوى الوعي لدى 

م.املؤسسية لدعم الريادة يف    املشاريع الزراعية يف بلدا

مواصــــــــلة تشــــــــجيع اإلجراءات  )2(
اجلماعية وبناء القدرات ألصـــحاب 
احليازات الصـــــــــــــغرية من أجل زيادة 

لقيمة مشــــــــــاركتهم يف ســــــــــالســــــــــل ا
 احلديثة؛
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اجلديدة من أجل التنمية يف يف إطار الشـــــــــــــــراكة مع االحتاد األفريقي والشـــــــــــــــراكة 
أفريقيا، مت تعميم مؤشــــــرات رئيســــــية للتغذية واألمن الغذائي يف إطار نتائج برنامج 
 التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيا واسرتاتيجية تنفيذه وخارطة الطريق اخلاصة به. ومت
دعم تســــــعة عشــــــر بلداً يف صــــــياغة أو حتديث ســــــياســــــات واســــــرتاتيجيات لألمن 

تعمم التغذية، واحلماية االجتماعية، وعمالة الشـــــــــباب و/أو اليت التغذية الغذائي و 
ضـــــــــعت خطة إقليمية جديدة لالســـــــــتثمار الزراعي للهيئة احلكومية متكن املرأة، ووُ 

الدولية املعنية بالتنمية، ومت اعتمادها، لضـــــــــــــــمان تعميم التغذية بشـــــــــــــــكل كامل. 
ا يتماشى أعيدت صياغتها مب عرضت اخلطط الوطنية لالستثمار الزراعي و/أوواستُ 

  مع االلتزامات السياسية إلعالن ماالبو يف عدد من البلدان. 
 ســــــــألةموأطلق التحالف الربملاين األفريقي بشــــــــأن األمن الغذائي والتغذية لوضــــــــع 

  جدول األعمال السياسي والتشريعي. يف صدارةاألمن الغذائي والتغذية 
ة وجلنة مصايد األمساك الداخلي طلسيويف إطار جلنة مصايد أمساك شرق وسط األ

وتربية األحياء املائية يف أفريقيا، أتيحت للبلدان الفرص ملناقشــــــــــــــة حالة واجتاهات 
األرصـــــدة الســـــمكية وســـــبل حتســـــني التعاون اإلقليمي من أجل التنفيذ الفعال، يف 

  أفريقيا، للمعايري العاملية يف إطار مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.

الدول األعضـــــــــــــــاء لتعزيز  دعم )3(
األطر املؤســـــــــــــــســـــــــــــــيــــــة والتنظيميـــــة 
والســـــياســـــاتية الســـــليمة مبا يف ذلك 
اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــــــــأن 
احلوكمة املســـــــؤولة حليازة األراضـــــــي 
ومصـــــــــــــــــايـــد األمســـاك والغـــابـــات يف 
ســـــــــــــــيـــــــاق األمن الغـــــــذائي الوطين 
والعمليـــــات الشـــــــــــــــفـــــافـــــة الختيـــــار 
الشـــــــــــــــركـــــــاء من القطـــــــاع اخلـــــــاص 

يف  يت ســـيجري تنفيذهاواملشـــاريع ال
إطـــار الشـــــــــــــــراكـــات بني القطـــاعني 

 العام واخلاص؛

زت النتــائج الرئيســــــــــــــيــة اليت حققتهــا منظمــة األغــذيــة والزراعــة من حيــث اخلطوط ركّ 
املســـــــــــؤولة حليازة األراضـــــــــــي ومصـــــــــــايد األمساك بشـــــــــــأن احلوكمة التوجيهية الطوعية 

  :علىأفريقيا  إقليم والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين يف
ملستوى االتوعية من خالل حلقات العمل اليت أجريت على خمتلف املستويات ( -

  الوطين؛ وحلقات عمل حملية على مستوى املقاطعات)؛املستوى اإلقليمي؛ و 
 ؛حبوكمة األراضيحتليل الصكوك القانونية املتعلقة  -

برينســــييب تومي و  وســــاو غابونعلى ســــبيل املثال  ،اقرتاح قوانني جديدة لألراضــــي -
  ؛(جارية)

توجيهية مبادئ اخلطوط ال يســــتند إىل الذي ،يف غينيا بيســــاو ،صــــياغة املشــــروع -
املســــــؤولة حليازة األراضــــــي ومصــــــايد األمساك والغابات يف بشــــــأن احلوكمة الطوعية 

  ؛سياق األمن الغذائي الوطين
أســـــــــاليب منظمة حل وإدارة النزاعات املتعلقة باألراضـــــــــي، وذلك باســـــــــتخدام  -

األغذية والزراعة من خالل اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــــــــأن احلوكمة املســـــــــؤولة 
حليازة األراضـــــــــــي ومصـــــــــــايد األمساك والغابات يف ســـــــــــياق األمن الغذائي الوطين، 

األســـــــــــاليب البديلة إلدارة النزاعات يف جمال حيازة األراضـــــــــــي، والتنمية اإلقليمية و 
التشاركية اليت مت التفاوض ا   ؛بشأ
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لتوجيهية اســــــــــــتخدام الكفوء ملبادئ اخلطوط االب يف ما يتعلقتقاســــــــــــم اخلربات  -
الطوعية بشــــــأن احلوكمة املســــــؤولة حليازة األراضــــــي ومصــــــايد األمساك والغابات يف 
ســياق األمن الغذائي الوطين بني منظمات اجملتمع املدين واملنظمات الشــعبية، ويف 

على العوامل الدافعة، ومعاجلة التحديات  تعزيز الســـــــــــــــياســـــــــــــــات واألطر اليت تؤثر
 املتعلقة باالستخدام املستدام لألراضي.

 
زت اجلهود بشكل أساسي على وضع اسرتاتيجيات لزيادة القدرة على الصمود ركّ 

  على كل من األصعدة الوطنية واإلقليمية الفرعية واإلقليمية.
زراعة الكوارث يف ال وعلى وجه اخلصـــــــــوص، مت تطوير التعاون بشـــــــــأن إدارة خماطر

واألنشـــــطة املتعلقة بالقدرة على الصـــــمود، مع الرتكيز على املنتجني من أصـــــحاب 
احليازات الصـــــغرية واجملتمعات الضـــــعيفة، مع البلدان ومع اللجنة الدائمة املشـــــرتكة 
بني الدول املعنية مبكافحة اجلفاف يف منطقة الســـــــــــــــاحل (غرب أفريقيا)، واهليئة 

املعنيــة بــالتنميــة (شـــــــــــــــرق أفريقيــا)، واجلمــاعــة اإلمنــائيــة للجنوب احلكوميــة الــدوليــة 
  األفريقي (جنوب أفريقيا)، ومفوضية االحتاد األفريقي.

وعالوة على ذلك، ُقدم الدعم الفين والتشــغيلي للمؤمتر االفتتاحي املعين باجلفاف 
. واعتمد املؤمتر إطارا 2016يف أفريقيا الذي عقد يف ناميبيا يف أغســـــــــــــــطس/آب 

ســــــــــــرتاتيجيا إلدارة اجلفاف وتعزيز القدرة على الصــــــــــــمود يف أفريقيا لتوجيه النهج ا
  . األفريقية الوطنية إلدارة اجلفاف يف القارة

قياس القدرة على الصــمود من خالل مؤشــر القدرة  من أجلاجلهود  بذلواســتمر 
على الصــــــــــمود للقياس والتحليل، مع الرتكيز على الشــــــــــراكات مع اللجنة الدائمة 
املشـــــــرتكة بني الدول املعنية مبكافحة اجلفاف يف منطقة الســـــــاحل واهليئة احلكومية 

قرن األفريقي لغرب وشـــــــــــــــرق أفريقيا (ال األقاليم الفرعية الدولية املعنية بالتنمية، يف
كامل النظام املت مجلة أمور من بينها والساحل)؛ وتقييم مواطن الضعف من خالل

لتصـــــــــــــــنيف مراحــل األمن الغــذائي واإلطــار املنســـــــــــــــق (الــذي يغطي مجيع املنــاطق 
  اإلقليمية الفرعية مبا يف ذلك وسط وجنوب أفريقيا).

ابري تمــاد تــدلألســـــــــــــــر واجملتمعــات احملليــة من أجــل اع ملحوظوجيري تقــدمي دعم 
ــا تخفيفالمالئمــة للحــد من املخــاطر و  لقــدرة ا مبــا يعززوالوقــايــة منهــا،  من وطــأ

ج جمتمعية مثل مدارس املزارعني احلقلية  على الصــــــــــــمود، مبا يف ذلك من خالل 
  و"صناديق القدرة على الصمود".

ومت دعم االستعداد واالستجابة للطوارئ من خالل التخطيط للطوارئ، ومبادرات 
تنمية القدرات، والتنسيق القطاعي يف حاالت الطوارئ، وتقدمي املساعدة الزراعية 

  الطارئة ملواجهة الصدمات واألزمات اليت تؤثر على الزراعة واألمن الغذائي.

تعزيز اجلهود العتماد إجراءات  )4(
بة ملزمة وغري ملزمة إلدارة  مناســـــــــــــــ
املخاطر وتكون مرتبطة باألنشـــــــــطة 
الزراعيـــة (الكوارث ومـــا شـــــــــــــــــابـــه)، 
وتدعيمها لضـــــــــــــــمان إحداث آثار 
مفيــدة بــالنســـــــــــــــبــة إىل أصـــــــــــــــحــاب 

 يف ذلـــكاحليـــازات الصـــــــــــــــغرية، مبـــا 
 التأمني الزراعي؛
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وعلى وجه اخلصوص، مكنت جهود الشركات من االستجابة يف الوقت املناسب 
ات انعدام األمن الغذائي وبشـــــــــكل فعال جلميع األزمات الكربى، وال ســـــــــيما أزم

الناجتة عن الصــــراعات يف حوض حبرية شــــاد وجنوب الســــودان، وظاهرة النينيو يف 
  اجلنوب األفريقي وإثيوبيا.

وجيري حالياً تقدمي الدعم للتخفيف من آثار اجلفاف يف القرن األفريقي، فضــــــــــــال 
أزمة دودة  كعن تقدمي الدعم التقين إلدارة التهديدات العابرة للحدود، مبا يف ذل

  احلشد اخلريفية املستمرة وتفشي األمراض احليوانية.
فيذه لتعاون التقين معين باألعمال الزراعية مت تنالربنامج  إقليمي من خالل مشروع

باالشـــــرتاك مع االحتاد األفريقي، مت إنشـــــاء منصـــــة لألعمال الزراعية على مســـــتوى 
ضـــــــــمن إطار للشـــــــــراكات يف جمال األعمال الزراعية بني القطاعني ة األفريقية القار 

 واخلاص من أجل توفري التوجيه للبلدان األفريقية.العام 

إنشــــــــــــــــــــــاء فريق خرباء معين  )5(
بــالشـــــــــــــــراكــات بني القطــاعني العــام 
واخلـــاص ســـــــــــــــيتوىل إجراء حتليالت 

بشـــــــــــــــــــــأن طبيعـــــــة وأنواع  متعمقـــــــة
الشــــــــراكات اليت هلا صــــــــلة بظروف 
حمددة وإســــداء مشــــورة متخصــــصــــة 

 للبلدان األفريقية؛

للتدريب يف جمال الريادة واألعمال الزراعية  افرصـــــــــــــــ توفر منظمة األغذية والزراعة
للمؤســــــســــــات الزراعية الصــــــغرية واملتوســــــطة يف القارة األفريقية. وتعطى األفضــــــلية 

 للشباب والنساء.

اب: عمالة الشــــــــب" عن وأطلقت منظمة األغذية والزراعة برناجمها اإلقليمي اخلاص
دف إىل ال الزراعية"، الذي يهمتكني فرص العمل الالئقة يف جمايل الزراعية واألعم

تعزيز التدخالت الناجحة من جانب املنظمة واملنظمات األخرى بشـــــــــــــــأن عمالة 
  الشباب يف جمال الزراعة وسالسل القيمة.

 :من بني مـــــا يلي للـــــدخولوخيتـــــار الربنـــــامج، يف كـــــل بلـــــد، نقطـــــة أو نقطتني 
 رة أو قطاعات) عمالة الشـــــباب وريادة األعمال يف ســـــالســـــل قيمة زراعية خمتا1(

، مبا يف ذلك من خالل الغذائيةنظم الإدماج الشـــــــــــــــباب عموما يف و ) 2( فرعية؛
يف الزراعية الذكية  اخلضراءالوظائف و ) 3( تشجيع االستثمارات الزراعية املسؤولة؛

برامج العمــالــة يف حــاالت الطوارئ لبنــاء و ) 4( منــاخيــا ويف إدارة املوارد الطبيعيــة؛
الروابط مع و ) 5( البلدان اليت تعاين من أزمات ممتدة؛ القدرة على الصـــــــــــــــمود يف

تدخالت احلماية االجتماعية مثل برامج األشـــــــــــــــغال العامة، وبرامج العمالة يف 
املشاركة املتساوية للشابات من و ) 6( حاالت الطوارئ واملشرتيات العامة املفضلة؛
ن اخلاصة؛ ن وأولويا خاص الحتياجات  إيالء اهتمامو ) 7( خالل تلبية احتياجا

الفئات الضــــــــــــعيفة من شــــــــــــباب الريف مثل املهاجرين، والذين يرتكون الدراســــــــــــة، 
  واملراهقني، والالجئني، وغريهم.

ضـــمان إيالء أمهية خاصـــة إىل  )6(
نظم األغــذيــة الشـــــــــــــــبــاب يف جمــال 

 .الزراعية
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ومت تنفيذ العديد من مشـــــــاريع ســـــــلســـــــلة القيمة اليت يقودها الشـــــــباب، من خالل 
بلدا يف مجيع األقاليم الفرعية  15حســــاب األمانة للتضــــامن مع أفريقيا، يف حوايل 

ومن خالل مشـــــــــروع آخر آللية دعم برامج  يف أفريقيا جنوب الصـــــــــحراء الكربى.
الشركاء املتعددين، "تنمية سالسل القيمة دعما للتكثيف املستدام يف أفريقيا"، مت 
تعزيز قدرات صــغار املنتجني، مبا يف ذلك النســاء والشــباب، يف بنن، والكامريون، 

لــدميقراطيــة، وغــانــا، وكينيــا، ومــايل، وتشــــــــــــــــاد، وكوت ديفوار، ومجهوريــة الكونغو ا
 املشاريع الريادة يف من خالل التدريب علىوموزامبيق، ونيجرييا، ورواندا، وزامبيا، 

 الزراعية.

وقدمت منظمة األغذية والزراعة الدعم التقين لتصــــــميم ســــــياســــــات واســــــرتاتيجيات 
نيجرييا والســــنغال و وبرامج لتوظيف الشــــباب يف جمال الزراعة، يف بنن وغامبيا وكينيا 

وأوغندا وغريها. ويف هذا الصــــــــــــــدد، مت اختبار النهج القطري الشــــــــــــــامل بنجاح يف 
  أوغندا والسنغال، بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدويل من أجل التنمية.

 
في مجال األغذية والزراعة التخاذ إجراءات إقليمية ووطنية في ســـــــــــياق أهداف االتجاهات والقضـــــــــــايا  -باء 

 التنمية المستدامة

أوصـــــــى المشـــــــاركون بأن تقوم منظمة  -18 التعليقات
 األغذية والزراعة بما يلي:

ــــا  )1( االســـــــــــــــتمرار يف توفري معــــارفهــــا وخربا
ملســـــــــــاعدة الدول األعضـــــــــــاء على معاجلة هذه 

 بصـــــــــوة فّعالة يف قطاعياالجتاهات والقضـــــــــايا 
 األغذية والزراعة وال سيما يف اجملاالت التالية:

ناخ ملســــاعدة البلدان على الصــــمود يف وجه تغري امل الفينيتم تقدمي الدعم 
 ووضع برامج اسرتاتيجية بشأن القدرة على الصمود يف وجه تغري املناخ. 

يف  الصـــــــــــــمودمسحت املبادرة اإلقليمية بشـــــــــــــأن "بناء القدرة على وقد 
ضــــــــــــعف تقييم أوجه ال عمليةبتحســــــــــــني  األراضــــــــــــي اجلافة يف أفريقيا"

واملخــاطر، وقيــاس القــدرة على الصـــــــــــــــمود، وحتليــل االجتــاهــات، ونظم 
ا يف اإلنذار املبكر، من أجل  القرارات واإلجراءات االســـــــــــــــرتشـــــــــــــــاد 

  القطرية املتعلقة بالسياسات والربامج.
 وإىل البلدان إىل والفيناملايل  قدمت منظمة األغذية والزراعة الدعمو 

اخلــــاص بــــالزراعــــة الــــذكيــــة منــــاخيــــًا التــــابع لالحتــــاد األفريقي التحــــالف 
ل تنمية ، من أج(نيباد) والشــــــــــراكة اجلديدة من أجل التنمية يف أفريقيا

  (أ) تطوير سلسلة القيمة؛
  وعمالة الشباب؛  (ب)

ــــا املعلومــــات واالتصــــــــــــــــــاالت  (ج) وتكنولوجي
  والزراعة؛

  (د) واحلماية االجتماعية؛
  ة؛واالتفاقات املرتبطة بالتجار (ه) والسياسات 

(و) والبيانات ونظم املعلومات واإلحصـــــــاءات 
لتحســــــــني الســــــــياســــــــات واالســــــــرتاتيجيات إىل 

  جانب نظم الرصد والتقييم؛
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القدرات وحتســــني بيئة الســــياســــات املؤســــســــية القطرية وتوســــيع نطاق 
  الزراعة الذكية مناخياً.  

ويف جمال الســـــــــــــــياســـــــــــــــات واالتفاقات املتعلقة بالتجارة، تدعم منظمة 
األغذية والزراعة أنشــــــــطة تنمية القدرات يف شــــــــرق وجنوب أفريقيا من 
خالل دورتني للتعلم اإللكرتوين بشــــــــــــــــــــأن التجــــــارة واألمن الغــــــذائي 
واتفــاقــات التجــارة من أجــل الزراعــة. وعالوة على ذلــك، ســــــــــــــــاعــدت 

دا، وتانزانيا، وزامبيا، على تقييم الســـــــــياســـــــــات املنظمة موزامبيق، وروان
واملوارد، وحتــديــد الثغرات وأوجــه التــآزر لتحســـــــــــــــني مواءمــة األهــداف 

 واألولويات ذات الصلة. 

بتنمية ســــــــالســــــــل القيمة، تدعم منظمة األغذية والزراعة  يف ما يتعلقو 
البلدان األفريقية يف تعزيز التكثيف املســـتدام مع إدماج أنشـــطة ميدانية 

ا بعد اإلنتاج/خارج امليدان، واجلهات الفاعلة ضــمن ســلســلة القيمة، م
ي ودع لعمـــــل وزيـــــادة العمـــــل بـــــأجر.لبطريقـــــة تؤدي إىل خلق فرص 

مشـــــــــــــــاركون من اثين عشـــــــــــــــر بلدا (بنن، وكوت ديفوار، والكامريون، 
وتشــــــــــــــــــاد، ومجهوريــــة الكونغو الــــدميقراطيــــة، وغــــانــــا، وكينيــــا، ومــــايل، 

ز ندا، وزامبيا) للمشـــــــــــــــاركة يف تدريب يف مركوموزامبيق، ونيجرييا، وروا
م يف تنمية الزراعة كعمل جتاري.   سونغاي لتعزيز مهارا

الشــــبكة األفريقية حلاضــــنات األعمال الزراعية، مت حتديد وبالتعاون مع 
الشــــــــــــــؤون عدد من صــــــــــــــناعات التجهيز/األعمال الزراعية، واملكننة، و 

ت الشـــــــركات ، وشـــــــركات التجار، وحضـــــــنها. كما حضـــــــر ةاللوجســـــــتي
". Making Markets Matterالصـــــــــــــــغرية واملتوســـــــــــــــطة احلجم دورة "

 أخرىللمـدربني (واحـدة بـاللغـة اإلنكليزيـة و  يتنيتـدريب وعقـدت دورتني
عمــال منــاذج األملزيــد من املــدربني على بــاللغــة الفرنســـــــــــــــيــة) لتــدريــب ا

  الشاملة.
منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مع رابطة االئتمان الريفي  عقدتو 

للمؤســـــــســـــــات املالية (وال ســـــــيما  دورات دراســـــــية، والزراعي يف أفريقيا
 تناهي الصـــــغر) بشـــــأن كيفية حتليلاملومؤســـــســـــات التمويل  املصـــــارف

  ومتويل مقرتحات األعمال التجارية الزراعية.
إىل  ةالفنية املنتظمملســـــــاعدة واصـــــــلت منظمة األغذية والزراعة تقدمي او 

دول (اجلماعة االقتصــــــادية ل البلدان واجملموعات االقتصــــــادية اإلقليمية
غرب أفريقيــا) يف مجع البيــانــات، ونظم املعلومــات، واإلحصــــــــــــــــاءات، 

أهداف ب يف ما يتعلقوبناء/تعزيز نظم الرصـــــــــــــــد والتقييم، وال ســـــــــــــــيما 

(ز) وبناء القدرة على الصـــــــــــــــمود للتكّيف مع 
  تغّري املناخ والتخفيف من آثاره.
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ن مؤشــرات أهداف مؤشــرا م 21التنمية املســتدامة حيث ترعى املنظمة 
التنمية املســـــــــــــــتدامة. وعالوة على ذلك، عززت املنظمة تنفيذ الربنامج 

لبلدان األفريقية الناطقة باللغة يف ا 2020 لعام العاملي للتعداد الزراعي
اد الزراعي بشـــأن تنفيذ مشـــاريع التعد الفينالفرنســـية. ومت تقدمي الدعم 

اإلحصــــــــاءات يف الكامريون، وتشــــــــاد، وجزر  وتطوير إلنتاج احليواينلو 
يا، وغينيا االســـتوائية، وغابون، وغامب وكوت ديفوار، ،، والكونغوالقمر

غذية منظمة األ حرصـــتوغانا، وغينيا، وليربيا، ومايل والســـنغال. كما 
لى اجلديد اجلاري العمل عشــــروع املصــــياغة وثائق على والزراعة أيضــــاً 
امريون، (أنغوال، والكــي ولإلنتــاج احليواين علتعــداد الزراإعــداده حــاليــًا ل

وغابون، وغينيا، ومايل، والســــــــــنغال). ويقوم املكتب اإلقليمي ألفريقيا 
التابع ملنظمة األغذية والزراعة برصـــــــــد نشـــــــــاطني هامني لربنامج حبوث 
االســــــــرتاتيجية العاملية. أحدمها عن منهجية مســــــــح احملاصــــــــيل النباتية، 

  ات.والثاين عن مطابقة البيان
أجرت املنظمـــة، بـــاالشـــــــــــــــرتاك مع البلـــدان األعضـــــــــــــــــاء واجلمـــاعـــات و 

قطاعني لقطريًا للقضايا اجلنسانية يف اتقييما  40االقتصادية اإلقليمية، 
لرصـــــــــد  تيًنامالزراعي والريفي يف أفريقيا. وتوفر هذه التقارير أســـــــــاســـــــــا 

تنفيــذ إعالن مــاالبو، وأهــداف التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة، واخلطط الوطنيــة 
ن ع ين، وهي تفيدلالســـــــــــــــتثمار الزراعي، من حيث املنظور اجلنســـــــــــــــا

التطوير اجلاري للجيل الثاين من اخلطط الوطنية لالســـــــــــــــتثمار الزراعي 
اليت جيري إعدادها حالياً يف العديد من البلدان، فضال عن السياسات 

مج الزراعية األخرى. وســـــــــــــــتســـــــــــــــاعد املعلومات والبيانات اليت مت والربا
مجعها على إثراء املعارف وقواعد البيانات اخلاصة باملنظمة واجملموعات 

  االقتصادية اإلقليمية.
ويف جمال احلماية االجتماعية، تدعم منظمة األغذية والزراعة وضـــــــــــــــع 

باحلماية  اعةســـياســـات/برامج/اســـتثمارات تقوم على األدلة، وتربط الزر 
رنامج ومت تنفيذ ب االجتماعية من أجل زيادة األمن الغذائي والتغذوي.

إقليمي للتعاون التقين يف بوركينا فاســـــو، والنيجر، والســـــنغال، وتشـــــاد، 
 الزراعةو لدعم صــــياغة وثائق اســــرتاتيجية تربط بني احلماية االجتماعية 

جري التقين، أُ  واألمن الغـــذائي والتغـــذوي. ويف إطـــار برنـــامج التعـــاون
تقييم لســـــــياســـــــة احلماية االجتماعية والبيئة الرباجمية والصـــــــلة مع األمن 

   الغذائي والتغذوي يف البلدان املستهدفة.
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  إليها المؤتمر يتعين توجيه انتباهالمسائل التي 
 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية - ثالثاً  – ألف

 أولويات أنشطة منظمة األغذية والزراعة في أفريقيا -ألف 

 التوصيات التعليقات

أوصــى المشــاركون بأن تقوم منظمة األغذية 
 والزراعة بما يلي:

، 2017ســـــــــبتمرب/أيلول  15إىل  2016يف الفرتة من يناير/كانون الثاين 
إطارا للربجمة القطرية لكل من بنن، وبوركينا فاســـو، وكابو  16مت وضـــع 

فريدي، وتشــــــــــــــــــاد، وإريرتيــــا، وإثيوبيــــا، وغــــابون، وغــــامبيــــا، وليبرييــــا، 
وموزمبيق، والنيجر، وسرياليون، وسوازيلند، وتنزانيا، وزامبيا، وزمبابوي، 
مع الرتكيز على أولويــــــــات احلكومــــــــات ومواءمتهــــــــا مع األهــــــــداف 

ملستدامة أهداف التنمية ا مقاصد نظمة. وقد مت حتديداالسرتاتيجية للم
لتمكني البلدان من مواءمة أطر الربجمية القطرية  2017يف أبريل/نيسان 

ا. وبغية حتسني التكامل بني القطاعات يف تنفيذ أطر الربجمة  اخلاصة 
القطريـة لتحقيق أثر أكرب، مت تعزيز الـدعم املنســـــــــــــــق للمســــــــــــــــاعـدة يف 

ج أكثراالنتقال من املشـــــــــــــ . براجمية على املســـــــــــــتوى القطري روع إىل 
  .2018يف عام  وستتواصل هذه اجلهود

 حتســــني نتائج وآثار براجمها مبا يفمواصــــلة  )1(
ذلك من خالل أطر للربجمة القطرية أكثر تركيزا 
تســـــــــــــــاهم يف حتقيق األهداف االســـــــــــــــرتاتيجية 

 للمنظمة وأهداف التنمية املستدامة؛

ادية ، تدعم املنظمة اجلماعة االقتصـــــــــــــــلغرب أفريقيا اإلقليم الفرعييف 
لدول غرب أفريقيا ودوهلا األعضـــــــاء، وأصـــــــحاب املصـــــــلحة والشـــــــركاء 
 املعنيني يف تقييم اجليــل األول من الســـــــــــــــيــاســــــــــــــــات الزراعيــة اإلقليميــة
للجماعة االقتصــــــــــادية لدول غرب أفريقيا، وخطط االســــــــــتثمار لألمن 

ــــامج اإلقليميالغــــذائي والتغــــذوي على الصـــــــــــــــعيــــدين اإلق  ليمي (الربن
 – اخلطة الوطنية لالســــــــــتثمار الزراعي( والقطريلالســــــــــتثمار الزراعي) 

)، وكـــذلـــك إعـــداد اجليـــل الثـــاين من الوثـــائق األمن الغـــذائي والتغـــذوي
  .2025إىل  2016من  اليت متتد على الفرتةاالسرتاتيجية ذات الصلة 

ولدى الشـــــروع يف صـــــياغة الربنامج اإلقليمي لالســـــتثمار الزراعي واخلطة 
، دعمت املنظمة 2016الوطنية لالســــــــــتثمار الزراعي يف أبيدجان يف عام 

اجلمــــاعــــة االقتصـــــــــــــــــاديــــة لــــدول غرب أفريقيــــا يف إعــــداد إطــــار التوجــــه 
 2025-2016االسرتاتيجي للسياسات الزراعية اإلقليمية للجماعة للفرتة 

-2016ة للفرت  ألغـذيـة والتغـذيـةلتغـذيـة واســــــــــــــتثمـار اإلقليميـة لوخطـة اال
، وكذلك إطار عمل للرصــد والتقييم للســياســات الزراعية اإلقليمية 2020

تعزيز الشــــــــــــراكات مع البلدان األعضــــــــــــاء  )2(
 بالتعاون مع املؤســـــــــــــــســـــــــــــــات اإلقليمية الفرعية
واإلقليمية والدولية، وإســـــــــداء املشـــــــــورة املتعلقة 
بالسـياسـات، وتنمية القدرات، واالسـتفادة من 
 عمل املنظمة املعياري ويف جمال وضع املعايري؛



ARC/18/INF/8 10 

؛ وأقرته اللجنة الوزارية 2025للجماعة االقتصــــــــــــــادية لدول غرب أفريقيا 
التقنية املتخصـــصـــة التابعة للجماعة االقتصـــادية لدول غرب أفريقيا املعنية 

  . 2016بالزراعة والبيئة واملوارد املائية يف ديسمرب/كانون األول 
، إلدماج عشــــرة فقة التقنية للدول األعضــــاء اخلمسوباإلضــــافة إىل املرا

 فريقياأاالقتصـــادية لدول غرب  اإلقليمية للجماعةالســـياســـات الزراعية 
، وأهـــداف 2014وإعالن مـــاالبو لالحتـــاد األفريقي لعـــام  ،2025 لعـــام

التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة، وإعالن وإطــار عمــل املؤمتر الــدويل الثــاين املعين 
بالتغذية، ودوريت مؤمتر األطراف احلادية والعشــــــرين والثانية والعشــــــرين، 
يف التخطيط االســـــــــــــــرتاتيجي الطويـــل األجـــل، تقـــدم منظمـــة األغـــذيـــة 
والزراعة مســــاعدات مصــــممة خصــــيصــــاً لثمانية بلدان يف غرب أفريقيا 
ر، (بوركينا فاســو، وكابو فريدي، وغينيا، وغينيا بيســاو، وليبرييا، والنيج

، يف إطـــــار 2018وســـــــــــــــرياليون، وتوغو)؛ ويتوقع حبلول مـــــارس/آذار 
مشـــــــــروعني إقليميني ينفذان بالتعاون مع مديرية الزراعة والتنمية الريفية 
التــابعــة للجمــاعــة االقتصــــــــــــــــاديــة لــدول غرب أفريقيــا والوكــالــة اإلقليميــة 

 GCP/RAF/476/GER( األغــــــــذيــــــــةإلنـــــتــــــــاج زراعــــــــة الـــــو لـــــلـــــزراعــــــــة 
ــــــة  )، أنGCP/RAF/461/SPAو ــــــد مت إقرار اخلطط الوطني يكون ق

عضـــــاء، مجيع األ من قبللالســـــتثمار الزراعي لألمن الغذائي والتغذوي 
  وأن تكون قيد التنفيذ.

وعقدت منظمة األغذية والزراعة وجلنة اجلماعة االقتصـــــــــــــــادية لدول 
لالتفـــاق على  2017غرب أفريقيـــا حوارا تشـــــــــــــــــاوريـــا يف مـــارس/آذار 

ما على أساس األولويات احملددة للزراعة والبيئة  خطوات لتعزيز شراكا
ة واملوارد الطبيعية. وتتمثل التوصـــــية الرئيســـــية قيد التنفيذ يف إعداد خط

لة األجل مشـــــــــــــــرتكة بني منظمة األغذية والزراعة واجلماعة عمل طوي
، مبــا يف ذلــك 2025-2018االقتصــــــــــــــــاديــة لــدول غرب أفريقيــا للفرتة 

وأجهزة التكــامــل اإلقليميــة مثــل االحتــاد االقتصــــــــــــــــادي  الفنيــة األجهزة
والنقــدي لغرب أفريقيــا واللجنــة الــدائمــة املشـــــــــــــــرتكــة بني الــدول املعنيــة 

  مبكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل.
وعالوة على ذلـــك، نظمـــت يف إطـــار التعـــاون الثالثي بني اجلمـــاعـــة 

ائيل، ر االقتصـــــــــــادية لدول غرب أفريقيا ومنظمة األغذية والزراعة وإســـــــــــ
عدة جوالت دراســــــــــية لتعزيز قدرات هيئة اجلماعة االقتصــــــــــادية لدول 
غرب أفريقيا والدول األعضــــاء يف حتســــني اإلنتاجية الزراعية يف املناطق 

علف و القاحلة وشـــبه القاحلة؛ ومشل ذلك، من بني أمور أخرى، تربية 
 ،احليوانات، واســـــــرتاتيجية لربط البحوث التطبيقية مع إرشـــــــاد املزارعني
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اك وســـتشـــمل أولويات املتابعة، باالشـــرت  والري بالتنقيط، وما إىل ذلك.
مع اجلماعة االقتصـــــــــــــــادية لدول غرب أفريقيا/جملس البحوث والتنمية 
ج البحوث  الزراعية لغرب ووســــــط أفريقيا، اســــــتعراض ورفع مســــــتوى 
الزراعيـــة املتكـــاملـــة من أجـــل التنميـــة يف غرب أفريقيـــا، وتعزيز أقطـــاب 

 اإلقليمية الفرعية التسعة، والتدريب املخصص يف إسرائيل ويفاالمتياز 
أفريقيا، والدعوة إىل حتســــني االلتزام الســــياســــي وحوكمة الزراعة واألمن 

  الغذائي والتغذوي.
نفيذ ت وحتضريا لتنظيم اجتماع األعمال اإلقليمي لتعبئة املوارد من أجل

مار الزراعي لالســـــتث عشـــــرة للربنامج اإلقليمي املشـــــاريع املتكاملة االثين
من أجــل األمن الغــذائي والتغــذيــة، تســــــــــــــــاعــد املنظمــة األمــانــة العــامــة 

 للجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا يف إعداد هذا احلدث.

نقدية جماعة االقتصـــــــــــــــادية والوعمال بربنامج البذور اإلقليمي التابع لل
 املنظمة البلدان األعضــــــــاء الســــــــتة يف هذه تلوســــــــط أفريقيا، ســــــــاعد

ا املؤسسية (مب علىاجلماعة االقتصادية اإلقليمية  ا يف ذلك تقييم قدرا
تطوير نظم البذور، وال ســــــــــــيما يف املســــــــــــائل  جمال يفالقطاع اخلاص) 

  التنظيمية.
وقــد أقــامــت منظمــة األغــذيــة والزراعــة شـــــــــــــــراكــة قويــة مع اجلمــاعــات 

ماعة جلاالقتصادية اإلقليمية (اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وا
اون برنامج التع اريعمشـــــــاالقتصـــــــادية لدول وســـــــط أفريقيا) من خالل 

التقين بشـــــــــــــأن "خطط االســـــــــــــتثمار الزراعي اإلقليمية والوطنية املراعية 
من و  للمنظور اجلنســـاين من أجل مواجهة حتدي القضـــاء على اجلوع".

خالل برامج التعــاون التقين، تــدعم املنظمــة اجلمــاعــات االقتصــــــــــــــــاديــة 
اإلقليمية يف وضـــــــع خطط عملها املتعلقة باملنظور اجلنســـــــاين والزراعة. 
وجيري أيضــــــــــــاً إعداد منشــــــــــــورين بشــــــــــــأن "التوقعات اإلقليمية املتعلقة 
بــاملنظور اجلنســــــــــــــــاين ونظم األغــذيــة الزراعيــة" مشـــــــــــــــرتكني بني منظمــة 

والزراعة واجلماعة االقتصـــــــــــــــادية لدول غرب أفريقيا واجلماعة األغذية 
االقتصادية لدول وسط أفريقيا. وجرى أيضاً تقييم مشرتك مع اجلماعة 
االقتصــــــادية لدول غرب أفريقيا للمنظور اجلنســــــاين يف اجليل األول من 
اخلطط الوطنية لالســـــــــــــــتثمار الزراعي. ونظمت املنظمة وهيئة اجلماعة 

ل غرب أفريقيا بنجاح حلقة عمل إقليمية، يف الفرتة االقتصـــــــــــــــادية لدو 
، بشأن 2017نوفمرب/تشرين الثاين  2أكتوبر/تشرين األول إىل  30من 

"خطط االســـــــــــــــتثمـــــار الزراعي اإلقليميـــــة والوطنيـــــة املراعيـــــة للمنظور 
وزارات الزراعة وشــؤون املرأة/الشــؤون ممثال عن  50اجلنســاين"، مبشــاركة 
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اجملموعة و اعة االقتصـــــــــادية لدول غرب أفريقيا، اجلنســـــــــانية، وهيئة اجلم
فريقيا التابعة للســــياســــات الزراعية اإلقليمية أل املعنية باألمور اجلنســــانية

ومنظمات املزارعني واألوساط األكادميية واملؤسسات البحثية.  ،الغربية
وكان اهلدف: تعزيز قدرات اجلماعة االقتصـــــــــــــــادية لدول غرب أفريقيا 

تصـــــــــميم وتنفيذ ورصـــــــــد نظم أغذية  من أجليها والدول األعضـــــــــاء ف
زراعية مســـــــــتدامة وســـــــــالســـــــــل قيمة تراعي املنظور اجلنســـــــــاين يف إطار 

؛ 2025الســـــــــياســـــــــة الزراعية للجماعة االقتصـــــــــادية لدول غرب أفريقيا 
ملتاحة افرص ال جمموعة من املمارســــات املشــــرتكة الناشــــطة لزيادةوخلق 

اجلمـــاعـــة  منطقـــةامـــل يف النمو الزراعي املتســـــــــــــــــارع والشـــــــــــــــــ لمرأة يفل
االقتصـــــادية لدول غرب أفريقيا. ومن املقرر عقد حلقة عمل مماثلة مع 
اجلمــاعــة االقتصــــــــــــــــاديــة لــدول وســـــــــــــــط أفريقيــا ودوهلــا األعضــــــــــــــــاء يف 

  . 2018يناير/كانون الثاين 
وتــدعم منظمــة األغــذيــة والزراعــة مفوضـــــــــــــــيــة االحتــاد األفريقي يف عقــد 

جية ء يف األرياف بشــأن االســرتاتيمشــاورة على نطاق أفريقيا مع النســا
 24إىل  22 من يف الفرتة يف أكرااجلنســــــــــــــــــــانيــــــة لالحتــــــاد األفريقي، 

. ويهدف هذا االجتماع التشاوري بشكل 2017أكتوبر/تشرين األول 
عام إىل حتديد جماالت التدخل ذات األولوية لالحتاد األفريقي يف جمال 
متكني املرأة الريفيــة يف جمــال األمن الغــذائي والتغــذوي، ونظم األغــذيــة 
الزراعية وســـالســـل القيمة، وإدارة املوارد الطبيعية يف ســـياق تغري املناخ. 

لبنــــاء عالقــــات للمضـــــــــــــــي قــــدمــــا يف تنفيــــذ  ويوفر االجتمــــاع منتــــدى
ية االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصـــــــــــــــادية  األهداف بني مفوضـــــــــــــــ

، ومكــــاتــــب االتصــــــــــــــــــال التــــابعــــة لالحتــــاد واألجهزة املعنيــــةاإلقليميــــة، 
 األفريقي، واملنظمات الدولية.

يف إطار مبادرة اجلماعة االقتصـــــــادية لدول غرب أفريقيا للقضـــــــاء على 
اجلوع اليت اعتمـــــدهـــــا وزراء غرب أفريقيـــــا املكلفون بـــــالزراعـــــة والثروة 

، تقود املنظمة إطالق هذا املســـــــــعى 2012احليوانية يف ســـــــــبتمرب/أيلول 
من خالل  2014اإلقليمي بــدعم مــايل من التعــاون األملــاين منــذ عــام 

 زيز املبادرات اإلقليمية للقضاء على اجلوع وسوء التغذية يفمشروع "تع
غرب أفريقيا"؛ وتشـــــــــــمل اإلجنازات االســـــــــــرتاتيجية الرئيســـــــــــية ما يلي: 
اســـــــــــــــتعراض حــالــة احلق يف الغــذاء يف غرب أفريقيــا، وحتليــل اجتــاهــات 
اجلوع وســــوء التغذية على مدى الســــنوات العشــــرين املاضــــية، وصــــياغة 

طريق لتحقيق هدف القضـــــــــــاء على اجلوع  إطار اســـــــــــرتاتيجي وخارطة
، فضال عن توجيهات 2025وسوء التغذية يف غرب أفريقيا حبلول عام 
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مباشــرة بشــأن تعزيز تعميم التغذية واحلماية االجتماعية يف الســياســات 
والربامج اإلقليمية والوطنية، وتعزيز احلق يف الغذاء، مبا يف ذلك: وضــع 

دعم إنشــــــــاء آليات تنســــــــيق وطنية الســــــــياســــــــات الغذائية والتغذوية، و 
السياسات  عيواضالربملانيني و  وتوعيةلتوسيع نطاق مبادرات التغذية، 

من خالل الدعوة إىل إشــراك اجلهات الفاعلة غري احلكومية، واملشــاركة 
يف حوكمة الســــياســــة الزراعية للجماعة االقتصــــادية لدول غرب أفريقيا 

ضــال عن الوطنية ف لدســاتريايف  الفنية، وتكريس إطار املســاعدة 2025
  الصكوك التشريعية األخرى.

، تقوم منظمة األغذية والزراعة واجلماعة االقتصــــــــــادية 2016ومنذ عام 
لــــدول غرب أفريقيــــا بتنفيــــذ برنــــامج التعــــاون التقين بشــــــــــــــــــأن "خطط 
االســــــــــتثمار الزراعي اإلقليمية والوطنية املراعية للمنظور اجلنســــــــــاين من 

على اجلوع يف منطقة اجلماعة االقتصادية  أجل مواجهة حتدي القضاء
لدول غرب أفريقيا". ويتمثل اهلدف الرئيســــي هلذا املشــــروع يف ضــــمان 
أن تعود عملية التحول الزراعي والنمو الزراعي الشــامل بالفائدة/متكني 
املرأة والشباب يف البلدان األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب 

الكامل يف الســــــــياســــــــة الزراعية للجماعة هم املشــــــــروع باأفريقيا. ويســــــــ
االقتصـــادية لدول غرب أفريقيا/برنامج التنمية الزراعية الشـــاملة ألفريقيا 

، ومبادرة القضــــــاء على اجلوع التابعة للجماعة االقتصــــــادية 2025لعام 
لــدول غرب أفريقيــا، وخطــة االســـــــــــــــتثمــار الزراعي اإلقليميــة للجمــاعــة 

تقييما  13قد اســـــــــتكمل حىت اآلن االقتصـــــــــادية لدول غرب أفريقيا. و 
جنســــانيا قطريا شــــامال للقطاعات الزراعية والريفية، وللجيل األول من 

  اخلطط الوطنية لالستثمار الزراعي.
وتكشــــــف تقارير التقييم القطري للمســــــاواة بني اجلنســــــني عن الفوارق 
بني اجلنســني يف الوصــول إىل املوارد الزراعية والريفية احلرجة، واملعارف، 
والفرص، واخلدمات، واألســـــواق. وهي تســـــتكشـــــف العالقات القائمة 
بني اجلنســـــــــــــني والثغرات القائمة يف خمتلف القطاعات الفرعية للزراعة، 

ا احملتملة وتأثريها على األمن الغذائي والتغذوي؛  ا و وأســـــــبا بالتايل فإ
ا عندتوفر معلومات أســاســية جيدة  الثاين  صــياغة اجليل لالســرتشــاد 

خلطط الوطنية لالســـــــــــتثمار الزراعي ورصـــــــــــد الســـــــــــياســـــــــــة الزراعية من ا
وتنفيذ أهداف  2025للجماعة االقتصـــــــــــــــادية لدول غرب أفريقيا لعام 

التنمية املســـــتدامة. ومن األنشـــــطة األخرى قيد اإلعداد ما يلي: إعداد 
مشـــــــــروع خطة عمل اجلماعة االقتصـــــــــادية لدول غرب أفريقيا بشـــــــــأن 

راعة؛ ومنشـــــور مشـــــرتك بني منظمة األغذية املســـــاواة بني اجلنســـــني والز 
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والزراعة واجلماعة االقتصــــــادية لدول غرب أفريقيا بشــــــأن املســــــاواة بني 
اجلنســـني ونظم األغذية الزراعية يف منطقة عمل اجلماعة؛ وحلقة عمل 
تدريبية إقليمية للموظفني الفنيني من هيئة اجلماعة االقتصـــــــــــادية لدول 

ن اخلطة م وجهات االتصالي ألفريقيا، غرب أفريقيا، واملكتب اإلقليم
صــــــادية االقت الزراعي والســــــياســــــة الزراعية للجماعةالوطنية لالســــــتثمار 

لــــــدول غرب أفريقيــــــا من وزارات الزراعــــــة وممثلي وزارات الشـــــــــــــــؤون 
  اجلنسانية.
شــــــــاركت منظمة األغذية والزراعة أيضــــــــاً يف مبادرات ، 2017ويف عام 

ول وســـــــــــــــط أفريقيــا واجلمــاعــات ممــاثلــة مع اجلمــاعــة االقتصــــــــــــــــاديــة لــد
  االقتصادية اإلقليمية األخرى.

نوبيــة، تــدعم منظمــة األغــذيــة والزراعــة اجلمــاعــة االمنــائيــة يف أفريقيــا اجل
للجنوب األفريقي يف صــــــــــــياغة خطة إقليمية لالســــــــــــتثمار الزراعي ويف 
ـا تـدعم اجلمـاعـة اإلمنـائيـة للجنوب  إنشــــــــــــــــاء هيكـل لتنفيـذهـا. كمـا أ

 35حاالت اجلفاف اليت حدثت منذ  ألســـــــوأاألفريقي يف االســـــــتجابة 
-2015وى حدث لظاهرة النينيو يف فرتة عاماً واليت تفاقمت بسبب أق

. وبناء على طلب مركز املوارد الوراثية النباتية للجماعة اإلمنائية 2016
ه. ومن لــدعم عملــ التقينللجنوب األفريقي، وضـــــــــــــــع برنــامج للتعــاون 

متكني  جرىخالل مشــــــــــروع حســــــــــاب األمانة للتضــــــــــامن مع أفريقيا، 
املعنيــة للجنوب األفريقي، و  اللجــان الفنيــة، التــابعــة للجمــاعــة اإلمنــائيــة

بقضــايا الصــحة والصــحة النباتية، والثروة احليوانية، واحملاصــيل، وكذلك 
عمـــل اجلمـــاعـــة اإلمنـــائيـــة للجنوب األفريقي بشـــــــــــــــــأن احلـــد من خمـــاطر 

  املبيدات.
وعالوة على ذلك، تدعم منظمة األغذية والزراعة يف اجلنوب األفريقي 

ياغة خطة واجلنوب األفريقي يف ص السوق املشرتكة لشرق أفريقياأيضاً 
إقليمية لالســــتثمار الزراعي، فضــــال عن معاجلة قضــــايا ســــالمة األغذية 

 ما بينها. لزيادة التجارة داخل األقاليم ويف

 ع الدولالشــــــــراكات م عزز املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشــــــــرقية
ى وجه وعل. وبناء القدرات األعضاء وقدم املشورة يف جمال السياسات

اخلصـــــــــــــــوص، دعم الدول األعضـــــــــــــــاء من خالل الشـــــــــــــــراكة مع اهليئة 
احلكومية الدولية املعنية بالتنمية وجمموعة دول شـــــــــــــــرق أفريقيا. ودعم 

ة الدولية املعنية هليئة احلكوميا الشرقية املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا
دعم لاإلقليمية لالســـــتثمار الزراعي، وقدم ا تهاخطصـــــياغة  يف بالتنمية
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 للخطة اإلقليمية. ومت حتديد اجملاالت ذات عملأيضـــا لتنظيم اجتماع 
األولوية للتعاون والشــــــــــــــراكات من أجل جمموعة دول شــــــــــــــرق أفريقيا. 

بالتعاون قية الشـر ودعماً لذلك، يقوم املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا 
مع جمموعة دول شرق أفريقيا بتنفيذ برنامج تعاون تقين بشأن الشباب 
يف جمال الزراعة. واســـــتجابة للجفاف الذي حدث يف اإلقليم الفرعي، 

كومية ئة احلمع اهليالشـــــــــــــــرقية يعمل املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا 
أثري اجلفــاف لتــ عرب احلــدودإجراء تقييم الــدوليــة املعنيــة بــالتنميــة على 

على الثروة احليوانيـــــة. كمـــــا قـــــدم املكتـــــب اإلقليمي الفرعي ألفريقيـــــا 
االستجابة للجفاف يف الدول األعضاء، فضال  ةوضع خطلمهات مسا

اجلفاف يف البلدان املتضـــــــــــــــررة.  منعن إطالق االســـــــــــــــتجابة لإلغاثة 
وقــدمــت منظمــة األغــذيــة والزراعــة الــدعم إىل اهليئــة احلكوميــة الــدوليــة 

رفيع  ينفاملعنية بالتنمية واملؤســـــــــســـــــــات املتخصـــــــــصـــــــــة لتنظيم اجتماع 
شـــــــــــرق أفريقيا والالجئني واهلجرة. كما  املســـــــــــتوى بشـــــــــــأن اجلفاف يف

عملت املنظمة أيضـــــــــــــــاً مع الدول األعضـــــــــــــــاء على وضـــــــــــــــع عدد من 
االســــرتاتيجيات للزراعية الذكية مناخياً، واســــرتاتيجية لتنمية احملاصــــيل، 
واحلــــد من خمــــاطر الكوارث، والنمو األزرق، وتنميــــة الثروة احليوانيــــة، 

  تدامة.ومبادرة الغذاء والتغذية املدرسية املس
قـــدمـــت منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة دعمـــا مبـــاشـــــــــــــــرا للمبـــادرة املعنيـــة و 

ولية لهيئة احلكومية الدل باالســــــتدامة والتحصــــــني ضــــــد كوارث اجلفاف
 من خالل تنفيذ اإلجراءات العابرة للحدود يف جماالت املعنية بالتنمية

آلفــات ا، وإدارة املوارد الطبيعيــة، والوقــايــة من لحــدودالعــابرة لالتجــارة 
واألمراض احليوانيــة والنبــاتيــة العــابرة للحــدود ومكــافحتهــا، وكــذلــك يف 
برامج بنـــاء القـــدرات يف جمـــال حتليـــل أوجـــه الضـــــــــــــــعف والقـــدرة على 

   الصمود، والسياسات واالستثمارات.
ودعمـــت منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة واهليئـــة احلكوميـــة الـــدوليـــة املعنيـــة 

ذرية األعضـــــــــاء ملعاجلة األســـــــــباب اجلبالتنمية اجلهود اليت تبذهلا الدول 
ار جتالصــــــــــــراعات، والفقر، وبطالة الشــــــــــــباب، واالللهجرة القســــــــــــرية (

ســـــــــــــــبـــل العيش، وتبـــادل البيـــانـــات بـــالبشـــــــــــــــر) من خالل برامج دعم 
  واملعلومات، وحتسني تنسيق الربامج.

تدريبية  دوراتالشـــــــــــــــرقية وقد نظم املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا 
ذا رات لكبار املســـــــــــــــؤولني احلكوميني والفنيني. ويف هخمتلفة لبناء القد

الصـــــــــــدد، نظمت دورات تدريبية بشـــــــــــأن تربية األحياء املائية كأعمال 
بار املسؤولني ك  الشرقية املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقياجتارية. ودعم 
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من اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية للقيام جبولة دراســـــــــــــــية لدى 
مة املشــــــــرتكة بني الدول املعنية مبكافحة اجلفاف يف منطقة اللجنة الدائ

ى بدعم الســـــــــياســـــــــات، أجر  يف ما يتعلقالســـــــــاحل يف غرب أفريقيا. و 
ياســــات دراســــة شــــاملة للســــالشــــرقية املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا 

. وقد ريقيايف أفالغذائية والتغذوية للجماعات االقتصـــــــــــــــادية اإلقليمية 
منظمة األغذية والزراعة واهليئة احلكومية وضــــــــع مشــــــــروع شــــــــراكة بني 

الدولية املعنية بالتنمية يركز على ســــــبل املعيشــــــة والقدرة على الصــــــمود 
عرب احلدود، ومت متويله من قبل احلكومة الســـويســـرية. ومن خالل هذه 

الشـــراكات  يةالشـــرق األنشـــطة، عزز املكتب اإلقليمي الفرعي يف أفريقيا
ت االقتصــــــــــادية اإلقليمية، وقدم الدعم مع الدول األعضــــــــــاء واجلماعا

 دىلأيضــــــــاً يف جمال الســــــــياســــــــات، وســــــــاهم يف تنمية وبناء القدرات 
 الدول األعضاء.

يف أفريقيا الوســــــطى، تعمل منظمة األغذية والزراعة يف تعاون وثيق مع 
اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، واالحتاد األفريقي للتعاونيات، 

 لوســــــــط أفريقيا، لبناء منصــــــــة متينة من ةدية والنقديواجلماعة االقتصــــــــا
 يف اإلقليم الفرعي. ويشــمل التعاون وضــع الســياســات وتشــاطرهاأجل 

عمليات وضــــــع الســــــياســــــات واملبادرات املعيارية بشــــــأن الســــــياســــــات 
القطاعية اليت تشــــــــمل الشــــــــركاء اآلخرين، وال ســــــــيما بشــــــــأن مصــــــــايد 

ك خليج غينيـــا، والثروة األمســـاك مع اللجنـــة اإلقليميـــة ملصـــــــــــــــــايـــد أمســـا
احليوانيــــة مع اجلمــــاعــــة االقتصــــــــــــــــــاديــــة للثروة احليوانيــــة وموارد اللحوم 
واألمســاك، والبحوث الزراعيــة وبنــاء القــدرات مع مركز التعــاون الــدويل 
للبحوث الزراعيـة من أجـل التنميـة، واملركز األفريقي للبحوث عن املوز 

يـــــــة يف وير النظم الزراعواملوز األفريقي، ومركز البحوث اإلقليمي لتط
أفريقيا الوســــــطى، واملعهد الدويل للزراعة االســــــتوائية؛ وبشــــــأن الغابات 
مع مركز البحوث احلرجية الدولية، وصــــندوق غابات حوض الكونغو، 

يشـــمل و  ومرفق البيئة العاملي، وشـــبكة املناطق احملمية يف وســـط أفريقيا.
االحتاد األورويب  كالً من  أيًضا الشركاء االسرتاتيجيون يف تنفيذ املشاريع

يف جمال مصــــــايد األمساك ومصــــــرف التنمية األفريقي والبنك الدويل يف 
  جمايل احلراجة واملوارد الطبيعية. 

الدعم  مشلودة األغذية، جلمعايري بالعمل على وضـــــــــــــــع  يف ما يتعلق
ور تاملقدم ما يلي: تعزيز القدرات املؤســـــــــســـــــــية والبشـــــــــرية لدعم الدســـــــــ

ســــــــتوى يف امل مدغشــــــــقر وغانا، وتوعية املســــــــؤولني الرفيعيالغذائي يف 
رقابة على نظم البشـــأن وزارات الزراعة والتجارة يف بلدان شـــرق أفريقيا 
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املشـــــــــــــرتكة بني القطاعات والقائمة على و الشـــــــــــــاملة ســـــــــــــالمة األغذية 
ات الدستور الغذائي؛ ودعم مناقش النشطة يفاملخاطر، وأمهية املشاركة 

موحد اس أســـــوضـــــع أفريقيا بشـــــأن يف ر الغذائي لدســـــتو ا تنســـــيق جلنة
 .لتحسني القوانني اخلاصة باألغذية يف اإلقليم

من حيث القدرة على الصـــــــــــــــمود من أجل إدارة املخاطر بفعالية، يتم 
لقطرية والدعم التشـغيلي على املسـتويات ا الفينتوفري القدرات والدعم 

لركائز ا تشـــــــــــــــملج متكاملة واإلقليمية الفرعية واإلقليمية من خالل 
(زيادة قدرة ســـبل العيش على الصـــمود  5للهدف االســـرتاتيجي  األربع

) القــدرات املؤســـــــــــــــســـــــــــــــيــة خللق بيئــة 1( أمــام التهــديــدات واألزمــات):
قدرات اإلنذار و ) 2( لتعزيز القدرة على الصــــــمود؛ وبراجميةســــــياســــــاتية 

  صــــــــــــمود؛الاملبكر والتحليل وقياس التعرض للصــــــــــــدمات والقدرة على 
تطبيق تدابري الوقاية واحلد من املخاطر على مســــــــتوى اجملتمعات و ) 3(

االســــــتعداد للطوارئ واالســــــتجابة هلا. وتشــــــكل و  )4( احمللية واألســــــر؛
املبادرة اإلقليمية بشــــأن "بناء القدرة على الصــــمود يف األراضــــي اجلافة 

القدرة  ةيف أفريقيا" وســـيلة قارية رئيســـية هلذا املشـــروع، بدعمها ألنشـــط
على الصــــــــــمود على املســــــــــتوى القطري وتعزيز الشــــــــــراكات مع اللجنة 
الدائمة املشرتكة بني الدول املعنية مبكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل 
)، (غرب أفريقيا)، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية (شرق أفريقيا

وضـــــــــــــــيـــة فمواجلمـــاعـــة اإلمنـــائيـــة للجنوب األفريقي (جنوب أفريقيـــا)، و 
 لى الصمودالقدرة عيف جمال  االحتاد األفريقي. كما مت تعزيز الشراكات

 الصــــــــــــــندوق الدويلو ، توجد مقارها يف رومامع الوكاالت األخرى اليت 
للتنميــة الزراعيــة وبرنــامج األغــذيــة العــاملي، على املســـــــــــــــتويــات القطريــة 

  واإلقليمية الفرعية.
ج  األسواق من خالل حتسني فرص الوصول إىلوجيري تناول مسألة 

لعب وتأعاله.  القســـــــــممنوذج األعمال الشـــــــــامل على النحو املبني يف 
الشــــــــــــراكات بني القطاعني العام واخلاص دورا رئيســــــــــــيا يف تطوير نظم 

، لفنيــــةااألغــــذيــــة الزراعيــــة احلــــديثــــة من خالل توفري التمويــــل، واخلربة 
 .اإلداريةهارات املاحلديثة، و  والتكنولوجيات

ز دعمهــا للبلــدان يف اجملــاالت املهمــة تعزي )3(
املتمثلة يف الوصول إىل األسواق ونظم األغذية 
الزراعية، واإلدارة املســـــــــــــــتدامة للموارد الطبيعية 
وحوكمتها، وبناء القدرة على الصـــــــــمود لغرض 

 اإلدارة الفعالة للمخاطر؛

شــــراكة مع إدارة االقتصــــاد الريفي  ضــــمنتقوم منظمة األغذية والزراعة 
إطار  يضـــــــــع بتنفيذ برنامج تعاون تقينوالزراعة التابعة لالحتاد األفريقي 

الزراعية املســـــــــــــــتدامة يف أفريقيا. وقد مت التحقق من هذا  للمكننةعمل 
اإلطار بدعم من منظمة األغذية والزراعة وأصــــــــــــبح متاحاً اآلن للدول 

ا. وتقوم منظمة  للمكننةاألعضـــاء لتطوير أطر عمل  الزراعية خاصـــة 

مســـــــــــــــاعدة البلدان على تطوير قطاعات  )4(
قوية وشـــــــــــــــاملة للتجهيز الزراعي باســـــــــــــــتخدام 
التكنولوجيات املناســـــــــــــبة واملكننة، وال ســـــــــــــيما 
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 بتنفيـذ مشـــــــــــــــروع يف ،بـدعم من احلكومـة اإليطـاليـة ،األغـذيـة والزراعـة
ظمــة األغــذيــة من طلبــت. كمــا والغــذائيــة املنــاطق الزراعيــةإثيوبيــا لتطوير 

بني القطاعني العام واخلاص يف جمال  للشـــــــــراكة دراســـــــــةإجراء والزراعة 
املنطلق، أكملـــــت منظمـــــة  األعمـــــال التجـــــاريـــــة الزراعيـــــة. ومن نفس

 وعللقضــــــاء على اجل األغذية والزراعة دراســــــة عن متويل القطاع اخلاص
يف شـــــــــــــــرق أفريقيا. وجيري تنفيذ برنامج للتعاون التقي بالشـــــــــــــــراكة مع 

  مجاعة شرق أفريقيا بشأن الشباب يف جمال الزراعة. 
وقد وضــــــــــــعت منظمة األغذية والزراعة برناجما إقليميا خاصــــــــــــا جديدا 

ئف الئقـــة يف جمـــال الزراعـــة ان: "عمـــالـــة الشـــــــــــــــبـــاب: متكني وظـــابعنو 
عمل  ومن املقرر عقد حلقة. 2017واألعمال الزراعية"، أطلق يف عام 

  يف أكرا. 2017يف مايو/أيار تشاورية ألصحاب املصلحة املتعددين 
 لشــــراكة اجلديدة من أجلل الدعم الفين منظمة األغذية والزراعة تقدمو 

ج وكـالـة التخطيط والتنســـــــــــــــيق يف إطـار عمـل "برنـامأفريقيـا/التنميـة يف 
املســـــــتقبل يف األرياف" لتعزيز العمالة الالئقة للشـــــــباب الريفيني وريادة 
األعمــال يف الزراعــة واألعمــال الزراعيــة يف بنن، والكــامريون، ومالوي، 
والنيجر. ويقوم املشــروع بإنشــاء املنرب لبناء أوجه التآزر والشــراكات مع 

مج اجلارية يف البلدان املقرتحة، ويهدف إىل اســـــــــــــــتخدام تدخالت الربا
املشـــروع لالســـتفادة من املوارد اإلضـــافية وتعبئتها. وقد اكتملت مرحلة 

بعثات لتحديد النطاق، واملشـــــاركة الســـــياســـــية الرفيعة املســـــتوى، إيفاد 
والرتتيب التنظيمي بني منظمة األغذية والزراعة، والشــراكة اجلديدة من 

لتنمية يف أفريقيا، والشـــــــــــــركاء على املســـــــــــــتوى القطري (الوزارات أجل ا
 ني الشراكةباحلكومية) من أجل التنفيذ الفعال. ومت توقيع اتفاق تنفيذ 

اجلــديــدة من أجــل التنميــة يف أفريقيــا ومنظمــة األغــذيــة والزراعــة، تاله 
. وجيري العمل التحليلي لدعم وضــــــــــــــع املقررة لذلك صــــــــــــــرف األموال
جمموعة  اراختبئية خلطة العمل الوطنية للبلدان من أجل الصـــــــــيغة النها

من التدخالت احملفزة لدعم تصـــــــــــــــميم وتطوير وتنفيذ تنمية القدرات. 
وقد مت حتديد مؤســــــــســــــــات التدريب الشــــــــريكة يف البلدان األربعة؛ ومت 
تقييم القدرات املالية واملشــــرتيات على املســــتوى القطري؛ وجيري حالياً 

تعاون من جانب الشــــركاء الوطنيني ومؤســــســــات اســــتعراض اتفاقات ال
  التدريب. 

ع املديرية مويف فرتة السنتني املقبلة، ستتشارك منظمة األغذية والزراعة 
ية املرأة واملســـــاواة بني اجلنســـــني والتنمية، التابعة ملفوضـــــشـــــؤون املعنية ب

 قــــلنيف تنفيــــذ محلــــة االحتــــاد األفريقي الراميــــة إىل " االحتــــاد األفريقي،

الســـــــــــــــتقطاب الشـــــــــــــــباب إىل قطاعي األغذية 
 والزراعة؛
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"، من خالل جلــــــــب التكنولوجيــــــــات املتحفاحملراث اليــــــــدوي إىل 
 واالبتكارات إىل النساء يف األرياف.

قدمت منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مع الســـــوق املشـــــرتكة لشـــــرق 
ناخ تدريبا بشـــــــــــــــأن آلية متويل صـــــــــــــــندوق املأفريقيا واجلنوب األفريقي، 

األخضـــــــــــــــر ودور منظمة األغذية والزراعة بوصـــــــــــــــفها كيانا معتمدا يف 
  الصندوق، ملمثلي البلدان ومندويب املنظمات الدولية األخرى. 

بلـــدا من النـــاحيـــة الفنيـــة لتحـــديـــد وتطوير  20ن وقـــد مت دعم أكثر م
ا، و/أو مذكرات  أفكار مشــــــاريع صــــــندوق املناخ األخضــــــر اخلاصــــــة 
دف وضـــع اللمســـات  مفاهيمية. ومت تقدمي الدعم املايل لســـتة بلدان 
ا املفاهيمية وتقدميها إىل أمانة صـــــــــــــــندوق املناخ  األخرية على مذكرا

  . 2018األخضر يف أوائل عام 
ك منظمة األغذية والزراعة يف التعاون مع بنك التنمية األفريقي وتشـــــــــار 

يف مبادرات خمتلفة، ترمي إىل تعبئة التمويل من أجل املناخ. ومن بني 
ى لســـــــــــــــيعرض عهــذه املبــادرات، برنــامج أفريقيــا الــذكي منــاخيــا الــذي 

  االجتماع املقبل جمللس إدارة بنك التنمية األفريقي. 

 لية من الصـــندوق األخضـــرتعبئة املوارد املا )5(
للمناخ ضــــــــــمن شــــــــــراكة مع مصــــــــــارف التنمية 
اإلقليمية وباســـــــــــــــتخدام مرافق املنظمة وبراجمها 
القائمة حالياً باعتبارها قنوات إليصــــــال الدعم 

 الفين ولتنمية القدرات.

 
 شبكة المكاتب الميدانيةو  الالمركزية –باء 

 التوصيات التعليقات

  إن املؤمتر اإلقليمي: – 24 
، 2019-2018هو مشـــــــــــــــار إليه يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة كما 

يف كل  اوطرقهاســـتعراض لنطاق التغطية القطرية  إجراءاألمانة  باشـــرت
إقليم متاشـــــــــــــــيا مع التوجيهات الصـــــــــــــــادرة عن اجمللس يف دورته الرابعة 

. 2011  يونيو/حزيران –واخلمســـــــــــــــني بعد املائة املعقودة يف مايو/أيار 
 إىل حتــديــث نطــاق تغطيــة املكــاتــب امليــدانيــة بــاحلــاجــةوقــد أقّر اجمللس 

العالية جدا من املوارد املخصصة لتكاليف املوظفني . واحلصة للمنظمة
يف ميزانية االعتمادات الصـــافية لشـــبكة ممثليات املنظمة حتّد على وجه 
اخلصـــــــــــــــوص من مرونة املنظمة للتكّيف مع االحتياجات املســـــــــــــــتجدة 

قوم ولذلك، ســـــــــــت. مار يف متطلبات متطورة خاصـــــــــــة باخلربةواالســـــــــــتث
التغطية  طرقاألمانة بشــــــــــــكل تدرجيي، خالل فرتة الســــــــــــنتني، بتعديل 

حتقيًقا و  القطرية، واختاذ تدابري لزيادة املرونة يف اســتخدام موارد امليزانية.
ط لذلك، ســيتم تدرجييا اعتماد منوذج  املكاتب  ملالك املوظفني يفمبســّ

د) أوصـــــــــى املنظمة، متاشـــــــــياً مع واليتها ومع (
االســـــــــتنتاجات الصـــــــــادرة عن الدورة الســـــــــابعة 
والعشـــــــــــــــرين للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيــا يف عــام 

2012 :  
  باستخدام معايري العجز الغذائي، )1(
وبــإعطــاء األولويــة لبلــدان العجز الغــذائي  )2(

   املتوسطة واملنخفضة الدخل؛
املكــــاتــــب القطريــــة وبــــاإلبقــــاء على مجيع ) 3(

واإلقليميـــة الفرعيـــة املوجودة حـــاليـــًا يف البلـــدان 
 األفريقية؛
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االســـــــتناد إىل مجلة أمور، منها حجم الربنامج القطري ومدى القطرية ب
بناء وســـتعطى األولوية لالســـتثمار يف القدرات الفنية و . تعقيده النســـيب

  .لثالثيا الشراكات واالتصال والتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون
ه) أيّد اقرتاح اســــــــــــــتعراض شــــــــــــــبكة املكاتب (  (ال توجد أي مدخالت مطلوبة)

امليدانية يف إقليم أفريقيا، وإجراء االســـــــــــــتعراض 
بطريقة تســــــــــــــمح بتعزيز قدرات الشــــــــــــــبكة عرب 

  :العملية اجلارية، وبشكل خاص

جيري تــأييــد مبــدأ "منظمــة واحــدة" ومكتــب واحــد لكــل بلــد، وتبــذل 
 منظمة األغذية والزراعة اجلهود لتطبيق املبدأ إىل أقصى حد ممكن. 

" منظمــــــة واحــــــدة"احلفــــــاظ على مبــــــدأ  )1(
ومكتب واحد لكل بلد من البلدان من خالل 
الــــدمج الكــــامــــل للفرق املعنيــــة بــــالقــــدرة على 

يف كل من داكار  الصــمود املمولة من املشــاريع
ونريويب وجوهانســــــربغ ضــــــمن املكاتب القطرية 

 للفاو التابعة هلا؛

ة مبا على املســـــــــــــتويات اإلقليمي الفنية، مت تعزيز القدرات 2017يف عام 
 جمموعه مثاين وظائف تقنية إضافية. 

 تعزيز قـــدرات املكتـــب اإلقليمي يف ينبغي )2(
 أكرا متاشياً مع القرارات الوزارية ؛

 اختــــذت األمــــانــــة إجراءات لتعزيز املكتــــب اإلقليمي الفرعي ألفريقيــــا
، مبا يف ذلك دور االتصـــــــــال الذي يضـــــــــطلع به املكتب جتاه الشـــــــــرقية

االحتاد األفريقي وجلنة األمم املتحدة االقتصـــــــــادية ألفريقيا. وعلى وجه 
من مســـــــؤول األ –التحديد، أســـــــندت وظيفتان جديدتان إىل املكتب 

. وقد وقعت منظمة )5(ف  ومســـــــؤول الســـــــياســـــــات )4(ف الغذائي 
األغذية والزراعة وجلنة األمم املتحدة االقتصـــادية ألفريقيا مذكرة تفاهم 

 2017للتعاون، ووضـــــــــــــــعتا اســـــــــــــــرتاتيجية للتنفيذ وخطة للتنفيذ لعامي 
  . 2018و

تعزيز املكتـــب اإلقليمي الفرعي يف أديس  )3(
ألمم اأبابا بفعل وجود االحتاد األفريقي وجلنة 

  املتحدة االقتصادية ألفريقيا؛
 

اختذ قرار باإلبقاء على فريق قوي متعدد التخصصات مقره يف املكتب 
اإلقليمي الفرعي يف ليربفيل. وتشـــــــــــمل املواضـــــــــــيع الرئيســـــــــــية الغابات، 
ومصــــــــــــــــايــد األمســاك، والثروة احليوانيــة، واألراضـــــــــــــــي وامليــاه، والتغــذيــة، 

إلقليم الرصــــــــــــد والتقييم يف ا جمال يفوالســــــــــــياســــــــــــات. ومت تعيني خبري 
الفرعي لدعم تنفيذ املشـــــروع، وتبادل املعلومات، وإبراز املشـــــروع. ويف 

، أدخلت مبادرات حمددة بشــــــأن املنتجات غري اخلشــــــبية احلراجة جمال
  ي. ، لالستجابة ملطالب حمددة يف اإلقليم الفرعالربيةاحليوانات وحلوم 

رعي الفتوطيـــد قـــدرات املكتـــب اإلقليمي  )4(
ـــالـــدعم الفين املقـــدم إىل بلـــدان  يف مـــا يتعلق ب
أفريقيــــــــا الوســـــــــــــــطى وعلى أن يبقى مقره يف 
ليربفيل، مع اإلشارة إىل التزام احلكومة املضيفة 
احملافظة على مســـــــــــــــتوى كاٍف من الدعم هلذا 

  املكتب؛
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إن إنشـــــاء مكتب إقليمي فرعي لغرب أفريقيا يف داكار، الســـــنغال، يف 
األول من عـــام  الفصـــــــــــــــــلينبغي أن يكتمـــل حبلول مرحلـــة متقـــدمـــة، و 

2018 . 

أن يوجد املكتب اإلقليمي  يســـــــــــتحســـــــــــن )5(
 الفرعي املقرتح لتقــدمي الــدعم الفين إىل البلــدان
. ةيف غرب أفريقيا يف بلد ناطق باللغة الفرنســــــي

ويف هذا الصـــــــــــــــدد، أخذ علماً بالعرض املقدم 
ديفوار والســنغال الســتضــافة  من كل من كوت

 اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا؛املكتب 

جيري تعيني ممثل عن منظمة األغذية والزراعة يف بوتســـوانا، ســـيضـــطلع 
 يف أيضـــــــاً مبهام االتصـــــــال مع أمانة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي

   غابورون. 
وتشمل عملية استعراض املكاتب القطرية اجلارية بلدان احمليط اهلندي، 

على  لس بأنه ينبغي إنشــاء املكاتب أو تعزيزهامع مراعاة توجيهات اجمل
أســاس حمايد من حيث التكاليف، ومن الناحية املثالية باتفاق لتقاســم 

 التكاليف مع احلكومة املضيفة املعنية.

أن يكون املســـــــــــــؤول الفين املقرر تعيينه يف  )6(
غابورون، بوتســـــــــوانا، مســـــــــؤوًال عن االتصـــــــــال 

يُعّني  يقي وأنباجلماعة اإلمنائية للجنوب األفر 
  أيضاً كممثل للمنظمة يف بوتسوانا؛

ينبغي حتويـــل ممثليـــات املنظمـــة من خالل  )7(
مراســــــــــــــلني قطريني يف بلدان احمليط اهلندي أي 
جزر القمر وموريشيوس وسيشيل إىل مسؤولني 
وطنيني متفّرغني عن برامج املنظمة بإشـــــــــــــــراف 

 وقيادة ممثل املنظمة يف مدغشقر؛

اجتماعات الشـــــــــــــــراكة اليت يقودها املدير العام املســـــــــــــــاعد/املمثل  -1
اإلقليمي الســــــــــتعراض مذكرات التفاهم القائمة، وإلعداد اتفاق تعاون 
تكميلي، بـــانتظـــار توقيع املـــدير العـــام ورئيس بنـــك التنميـــة األفريقي؛ 
وجرى تبــادل مــذكرات مفــاهيميــة مع بنــك التنميــة األفريقي من أجــل 

احليوي،  لتدعيموات التغذية، والزراعة املراعية للتغذية، التعاون يف جماال
 ةوســـــــالمة األغذية. وتدعم منظمة األغذية والزراعة وضـــــــع اســـــــرتاتيجي

تفعيــل للتغــذيــة، وتنســـــــــــــــيق و  املتعــدد القطــاعــاتبنــك التنميــة األفريقي 
  مبادرة القادة األفريقيني من أجل التغذية.

البنك على اإلنرتنت رت منظمة األغذية والزراعة مناقشـــــــــــــــة يســـــــــــــــّ  -2
يف ل الزراعي ظّل التحوّ يف أفريقيا: املساواة بني اجلنسني  إطعامبشأن "

  . 2017أفريقيا"، يف يوليو/متوز 
موظف دعم مسؤول عن االستثمار بتمثيل املنظمة  جرى تكليف -3

يف كوت ديفوار لتعزيز الشــــــــــراكة مع بنك التنمية األفريقي ومركز األرز 
  يف أفريقيا، واملنظمات اإلقليمية والدولية األخرى.

موظفان جديدان، موظف عن شــــــــؤون الســــــــياســــــــات  جرى تعيني -4
دود، عــابرة للحــملركز الطوارئ لعمليــات األمراض احليوانيــة الومنســـــــــــــــق 

لتمثيل املنظمة يف كوت ديفوار، واملســامهة يف تعزيز العالقات مع بنك 

ينبغي تعزيز املكتــب القطري للمنظمــة يف   )8(
 كبنــكوت ديفوار لكي يعمــل عن كثــب مع 
  التنمية األفريقي ومركز األرّز يف أفريقيا؛
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التنمية األفريقي يف جماالت وضــــــــع الســــــــياســــــــات، واالســــــــرتاتيجيات، 
  واألمراض الناشئة العابرة للحدود.

يف  املنظمةكجهة االتصـــــــــــــــال اخلاصـــــــــــــــة بمت تعيني ممثل للمنظمة   -5
س اعات مع رئيي، وقد عقد اجتمالشـــــــــــــــراكة مع بنك التنمية األفريق

  لشؤون الزراعة والتنمية البشرية واالجتماعية.  البنك ونائب الرئيس
للربجمــة لتحــديــد جمــاالت حمــددة للتعــاون الفوري  فينعقــد اجتمــاع  -6
  .رسم خطوطها العريضةو 
املناقشـــات جارية بشـــأن تعاون املنظمة مع البنك بشـــأن "الربنامج  -7

  الذكية مناخيا".األفريقي للزراعة 
شــــــــــــاركت ممثلية املنظمة يف الفريق الرفيع املســــــــــــتوى خالل إطالق  -8

ظام أفريقيا لبنك التنمية األفريقي، وهي مدعوة بانت إطعاماســـــــــــرتاتيجية 
  إىل األحداث اليت ينظمها البنك.

ـــا موظفون وخرباء فنيون تـــابعون أطلقـــت  -9 بعثـــات عـــديـــدة قـــام 
ي عن كثــب مع بنــك التنميــة األفريق للمنظمــة يف كوت ديفوار للعمــل

فني ، مع تغطية املنظمة لتكاليف املوظاألزرقيف جمال النمو /االقتصاد 
  احلكوميني.

مشـــــــــاورات منتظمة ومســـــــــتمرة مع بنك التنمية األفريقي  عقدت -10
يل ملؤمتر حوار بشــــــــأن حتو  بشــــــــأن عدة جماالت، مبا يف ذلك التخطيط

  لثروة احليوانية يف أفريقيا. سالسل قيمة ا
 ان ميوهلمــا بنــك التنميــة األفريقييــ جــدينيمشـــــــــــــــروعجرى تنفيــذ  -11

دوالر أمريكي) ،  ماليني 1.4ألرياف (إىل ايصـــــــــال الكهرباء إبشـــــــــأن 
مليون دوالر  1.2ومتكني املرأة الريفيــــة من النــــاحيــــة االقتصــــــــــــــــــاديــــة (

  أمريكي).
شــاركت منظمة األغذية والزراعة ، 2017يف نوفمرب/تشــرين الثاين  -12

بنك التنمية األفريقي يف تنظيم حوار وزاري رفيع املســــتوى بشــــأن احلد 
من اخلســــــــــــــــائر والتجهيز الزراعي مــا بعــد احلصــــــــــــــــاد، دعمــا إلطالق 

  أفريقيا لبنك التنمية األفريقي.  إطعاماسرتاتيجية 
رفيع املســـــــــتوى برئاســـــــــة املدير العام  اجتماع شـــــــــراكةجرى عقد  -13
ملركز األرز يف أفريقيا، لتبادل وجهات النظر ملســــــــــــاعد مع املدير العام ا

 ، وكـــذلـــك لتقييم مـــذكرة التفـــاهم اليت متاإلقليميف  تنميـــة األرزّ  لحو 
لى ســـــــــبيل ، مبا يف ذلك عاإلقليميف  توقيعها يف إطار دعم تنمية األرزّ 
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ة ياملثال ال احلصــر، التقدم والطريق قدما بشــأن االئتالف من أجل تنم
يف أفريقيا الذي يشـــــــــــــارك يف رئاســـــــــــــته املكتب اإلقليمي ألفريقيا  األرزّ 

  يف أفريقيا. ومركز األرزّ 
 أفريقيا يف ومركز األرزّ  الشـــــــــــــــرقية اتفق املكتب اإلقليمي ألفريقيا -14

الشـــــــــــراكة، باالســـــــــــتفادة من التقدم اهلائل الذي طرأ على  توطيدعلى 
ن واجلهود املشــــــــــرتكة من أجل عدد م اإلقليمحتســــــــــني توزيع البذور يف 

 برامج بنــــاء القــــدرات لبلــــدان املنطقــــة، وال ســـــــــــــــيمــــا تكنولوجيــــا األرزّ 
  وختزينه.  ، مبا يف ذلك نظم جتهيز األرزّ املكننةو 

عداد إيف أفريقيا على  تعمل منظمة األغذية والزراعة ومركز األرزّ  -15
ز مع ألرّ مة ايز قدرات اجلهات املعنية بســـــــلســـــــلة قاقرتاح مشـــــــرتك لتعزي

 حكومة مجهورية كوريا. 

 النقــل روابط معيــار اســـــــــــــــتخــدام ميكن ال )9( (ال توجد أي مدخالت مطلوبة)
 بل فريقياأ إقليم يف االســـــــــتعراض عملية لتوجيه
 كانالســـ مثل أخرى معايري اســـتكشـــاف ينبغي
 يف نظمةامل تســــــتخدمها اليت املعايري من وغريها
 دخالتت أن بفكرة باالسرتشاد القرارات اختاذ

 الوطنيـــــــة املســـــــــــــــتويـــــــات على تكون املنظمـــــــة
  .والدولية واإلقليمية

  


