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  ألفريقيا قليمياإل والزراعة األغذية منظمة ؤتمرم
  الثالثون الدورة

  2018 شباط/فبراير 23-19، السودان الخرطوم،

لجزرية االتقدم المحرز في برنامج العمل العالمي بشأن األمن الغذائي والتغذية في الدول 
الصغيرة النامية وفي المبادرة األقاليمية لمنظمة األغذية والزراعة حول الدول الجزرية الصغيرة 

  1النامية: حالة البلدان الجزرية الصغيرة النامية في المحيط األطلسي والمحيط الهندي
  

 موجز
  

عمل اجلزرية الصــــــــــــــغرية النامية (برنامج الأُطلق برنامج العمل العاملي بشـــــــــــــــأن األمن الغذائي والتغذية يف الدول  
ويوصي  .2017رمسيا خالل الدورة األربعني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) اليت انعقدت يف يوليو/متوز  2)العاملي

 برنــامج العمــل العــاملي هــذا بــإجراءات للتصـــــــــــــــدي لتحــديــات األمن الغــذائي والتغــذيــة من خالل اختــاذ إجراءات حمــّددة 
 خر، وهي:تحقيق ثالثة أهداف مرتابطة يعزز بعضها البعض اآللة والوطنية واحمللية قليميعلى املستويات العاملية واإل

  
  يئة البيئات التمكينية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية؛ (أ)

  قادرة على الصمود تدعم النظم الغذائية الصحية والتغذية؛و إنشاء نظم أغذية مستدامة  (ب)
  متكني الناس واجملتمعات احمللية من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذية، مع الرتكيز على الفئات املستضعفة. (ج)

 
اجلزرية  الدول حولوســـــــــــــــتقّدم املنظمة مســـــــــــــــامهتها يف تنفيذ برنامج العمل العاملي من خالل مبادرة أقاليمية  

  الصغرية النامية.
  

                                                            
ألمم املتحدة ا الدول اجلزرية الصغرية النامية هي جمموعة متميزة من البلدان النامية اليت تتقاسم مواطن ضعف وحتديات إمنائية مماثلة. وتتألف جمموعة  1

ي واحمليط وإقليم احمليط األطلس ،اهلادئالكارييب، وإقليم احمليط  البحر بلدا عرب ثالثة أقاليم، وهي إقليم 37املتعلقة بالدول اجلزرية الصغرية النامية من 
  اهلندي والبحر األبيض املتوسط وحبر الصني اجلنويب.

2  e.pdf7297i-/a3http://www.fao.org/  
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خصائص  نمكل إقليم فرعي من الدول اجلزرية الصغرية النامية ما يتسم به  إبراز أجل وتصّمم هذه املبادرة من  
ة الثالثة، تنطوي ة الفرعية احملّددقليمي ما يتعلق بربنامج العمل العاملي. وباإلضـــــــــــــــافة إىل املكونات اإليفومتطلبات 

  بلدان اجلنوب. رب يف ما بنيتشجيع التعاون والشراكات وتبادل التجالاملبادرة األقاليمية على مكون شامل لألقاليم 

  قليميالتوجيهات المطلوبة من المؤتمر اإل
 

 مدعو إىل القيام مبا يلي: قليميإن املؤمتر اإل 
  
  التقدم احملرز وإسداء التوجيهات بشأن تنفيذ األنشطة حتت إطار املبادرة األقاليمية؛األخذ علما ب )أ(
  .األطلسي واهلندي نيباحمليط استعراض مكون املبادرة األقاليمية املتعلق )ب(
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  دور المنظمة في تنفيذ برنامج العمل العالمي بشأن األمن الغذائي والتغذية  -ًال أوّ 
  في الدول الجزرية الصغيرة النامية

 
ار ســاموا، يف ســاموا. وشــّدد مســ املؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الصــغرية النامية، 2014يف عام  ،انعقد  -1

وهو الوثيقة اخلتامية الصــــــــادرة عن املؤمتر، على احلاجة إىل قيادة وطنية وتعاون دويل من أجل التغلب على حتديات التنمية 
حد أهم ضــــــــمان حتســــــــني األمن الغذائي والتغذية أاعترب املســــــــتدامة الفريدة اليت تواجهها الدول اجلزرية الصــــــــغرية النامية. و 

خالل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية الذي  2014عيد التأكيد على ذلك يف عام التحديات اليت ينبغي مواجهتها. وأ
التغذية  الدول اجلزرية الصــغرية النامية يف ما يتعلق بســوء التغذية ونقصلقاة على عاتق ســّلط الضــوء على األعباء املعقدة امل

  ونقص املغذيات الدقيقة والبدانة.
  
) املنظمة إىل تيســـري عقد منتدى كل ســـنتني لوضـــع برنامج عمل يعاجل حتديات 61 هرتفقيف ودعا مســـار ســـاموا (  -2

ؤون االقتصادية مع إدارة الشعن كثب األغذية والتغذية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية. ويف هذا السياق، عملت املنظمة 
ل اجلزرية ا والبلدان النامية غري الســــــاحلية والدو واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة ومكتب املمثل الســــــامي ألقل البلدان منو 

 الصـــــــــــــــغرية النامية من أجل وضـــــــــــــــع برنامج العمل العاملي الذي أطلق رمسيا يف روما خالل الدورة األربعني ملؤمتر املنظمة 
  .2017يف يوليو/متوز اليت انعقدت 

  
دف إىل تعزيز   -3 ة قليميلعاملية واإلاتســـــــاق وتنســـــــيق اإلجراءات اويعترب برنامج العمل العاملي وثيقة توجيهية عاملية 

ذات الصــــلة باألمن الغذائي والتغذية يف الدول اجلزرية الصــــغرية النامية، وكذلك إىل دعم حكومات الدول اجلزرية الصــــغرية 
ا يف عمليات السياسات العاملية واإل ا وأولويا جها الوطنية وضمان تلبية احتياجا   ة ذات الصلة.قليميالنامية يف تعزيز 

  
تحقيق ثالثة لاملية ة والعقليميويوصــــــــي برنامج العمل العاملي باختاذ إجراءات على املســــــــتويات احمللية والوطنية واإل  -4

  أهداف مرتابطة يعزز بعضها البعض اآلخر، وهي:
  

  يئة البيئات التمكينية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية؛  (أ)
  ادرة على الصمود تدعم النظم الغذائية الصحية والتغذية؛إنشاء نظم أغذية مستدامة ق  (ب)
  متكني الناس واجملتمعات احمللية من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذية، مع الرتكيز على الفئات املستضعفة.  (ج)

  
ج متعدد أصـــــــــــحاب املصـــــــــــلحة أكثر تكامال ملعاجلة حتديات األمن الغذائي اعتماد ويشـــــــــــّدد على احلاجة إىل   -5

لدعم جهود تخذة املوالتغذية الفريدة اليت تواجهها الدول اجلزرية الصــــــــــــغرية النامية. ويهدف إىل تســــــــــــريع وترية اإلجراءات 
مع بني مسار ساموا وأهداف التنمية ، واجل2030الدول اجلزرية الصغرية النامية من أجل حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 

  املستدامة.   
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  ويقتضي تنفيذ برنامج العمل العاملي ما يلي:  -6
  

لغذائي ألمن الالوطنية ســــــــــرتاتيجيات االلضــــــــــمان مواءمة برنامج العمل العاملي مع  اخلاصــــــــــةحتديد االحتياجات   (أ)
  والتغذوي؛

  ة ووطنية مشرتكة؛إقليميوضع برامج عمل   (ب)
  املعارف بشكل فعال وتنفيذ أنشطة أقاليمية يف خمتلف الدول اجلزرية الصغرية النامية؛ تبادل  (ج)
تعزيز تنســـيق عمل الشـــركاء يف التنمية مع حكومات الدول النامية اجلزرية الصـــغرية، والعمل معا على تعبئة املوارد   (د)

  ة والوطنية.قليميعلى املستويات الدولية واإل
  
زرية الصـــغرية الدول اجل حولمهتها يف تنفيذ برنامج العمل العاملي من خالل مبادرة أقاليمية وســـتقّدم املنظمة مســـا  -7

  النامية.  
  
ِمم برنـامج العمـل العـاملي واملبـادرة األقـاليميـة، بـاعتبـارمهـا آليـة التنفيـذ الرئيســـــــــــــــيـة للمنظمـة، مع اإلقرار   -8  وقـد صـــــــــــــــُ

ة أمور ن القيود املشــــــرتكة اليت تعيق تنميتها املســــــتدامة، منها، ضــــــمن مجلبأن الدول اجلزرية الصــــــغرية النامية تواجه الكثري م
ائية؛ وارتفاع وارتفاع الواردات الغذ ســــــــــواق متقّلبةوالتبعية ألأخرى، حمدودية قاعدة املوارد؛ واالعتماد على موارد احمليطات؛ 

لصـــــدمات ة التأثر باســـــرعرتتب عن هذه القيود تزايد يالت؛ وهشـــــاشـــــة البيئات الطبيعية. و تكاليف الطاقة والنقل واالتصـــــا
  تجاري.ذات التوجه الوالتنمية احملدودة لقطاعات الزراعة ومصايد األمساك واحلراجة 

  
، تشمل املبادرة األقاليمية 3يف ما يتعلق بربنامج العمل العاملي هوسعيا إىل إبراز خصائص كل إقليم فرعي ومتطلبات  -9

، والبحر األطلســــــــي واهلندي، والبحر األبيض املتوســــــــط وحبر الصــــــــني اجلنويب نيفرعية تتعلق باحمليطة إقليميثالثة مكونات 
الكارييب واحمليط اهلادئ. وباإلضــــــــــافة إىل ذلك، تنطوي املبادرة األقاليمية على مكون شــــــــــامل لألقاليم من أجل تشــــــــــجيع 

  التعاون والشراكات وتبادل التجارب يف ما بني بلدان اجلنوب.
  

وتشـــــــــــّدد املبادرة األقاليمة بشـــــــــــكل خاص، انطالقا من روح برنامج العمل العاملي، على إقامة شـــــــــــراكات داخل   -10
تنمية ة واحلكومات والشـــركاء يف القليميمنظومة األمم املتحدة وخارجها، وتضـــافر اجلهود مع ســـائر الوكاالت واملنظمات اإل

  واجملتمع املدين والقطاع اخلاص.
  

ج متعدد أصـــحاب املصـــلحة أكثر تكامال، تُ ملعاجلأخريًا، و   -11 تعزيز  م املبادرة األقاليمية من أجلصـــمَ ة احلاجة إىل 
طط م إىل الدول اجلزرية الصــغرية النامية. وســتســتند املبادرة إىل برامج املنظمة القائمة واملخالدعم الرباجمي االســرتاتيجي املقدّ 

ت املنظمة ســـيســـهل االرتقاء مبســـتوى تدخالهذا املمارســـات اجليدة. و  هلا عن طريق تشـــجيع تبادل املعارف وتيســـري تبادل
ج براجمي بدرجة أكرب ميكن أن جيتذب املزيد من املوارد، من قبيل متويل  من اجملموعة القائمة من املشـــــــــاريع الصـــــــــغرية إىل 

  الصندوق األخضر للمناخ ومرفق البيئة العاملية.
                                                            

لمحيط اهلادئ على سبيل املثال، سيتضمن املكون جمموعة من األنشطة ملعاجلة العبء املتزايد الذي تشكله األمراض غري املعدية لقليم الفرعي اإليف   3
ا احمللية.   بالنسبة إىل اقتصادات جزر احمليط اهلادئ وجمتمعا
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  خارطة الطريق لوضع وتنفيذ المبادرة األقاليمية في الدول الجزرية الصغيرة النامية   -اثانيً 

  التقارب بين السياسات :في المحيطين األطلسي والهندي
  

 عدد من األنشـــــــطة األولية للتنفيذ  ضـــــــعوُ ، 2017بناء على نتائج حلقة عمل تشـــــــاورية عقدت يف أبريل/نيســـــــان   -12
ل دو بـالـ اخلـاصالفرعي للمبـادرة األقـاليميـة  قليمي، حتـت إطـار املكون اإل2018ل/نيســــــــــــــــان وأبريـ 2017بني يونيو/حزيران 

 اجلزرية الصـــــــــــغرية النامية يف احمليط األطلســـــــــــي واحمليط اهلندي والبحر األبيض املتوســـــــــــط وحبر الصـــــــــــني اجلنويب، مع الرتكيز 
  على برنامج العمل العاملي.

  
الشـــــبكات الفنية لألمن الغذائي والتغذية اخلاصـــــة بالدول اجلزرية الصـــــغرية : إضـــــفاء الطابع الرمسي على 1اخلطوة   -13

  األقاليمية.ة و قليميالنامية يف احمليطني األطلسي واهلندي ووضعها موضع التنفيذ على املستويات الوطنية واإل
  

ن أجل لتنمية مايف شـــــــــــركاء اآلخرين العلى مســـــــــــتوى احلكومات و  صـــــــــــعيد: الدعوة وتعبئة املوارد على 2اخلطوة   -14
  حتسني األمن الغذائي والتغذية.

  
  .قليمي: إنشاء أو حتديد اهليكل املسؤول عن األمن الغذائي والتغذية على املستويني الوطين واإل3اخلطوة   -15
  

زرية ة لغرض التنفيذ يف الدول اجلقليمي: الرتويج لربنامج العمل العاملي والشـــــــــــــــراكات مع املنظمات اإل4اخلطوة   -16
  صغرية النامية يف احمليطني األطلسي واهلندي.ال
  

الفرعي للمبادرة األقاليمية المتعلق بالدول الجزرية  قليميخارطة الطريق لصـــــــــــياغة واعتماد المكون اإلو   -17
  :  هي على النحو اآلتيالصغيرة النامية في المحيطين األطلسي والهندي 

  
  صياغة مكون املبادرة األقاليمية للمنظمة اخلاص  :2017ديسمبر/كانون األول  –أكتوبر/تشرين األول

  بالدول البلدان اجلزرية الصغرية النامية يف احمليطني األطلسي واهلندي؛
  ترمجة مشروع االقرتاح واستعراضه على املستوى  :2018يناير/كانون الثاني  - 2017ديسمبر/كانون األول

 الدول اجلزرية الصغرية النامية يف احمليطني األطلسيالقطري (من خالل فرق البلدان املتعددة القطاعات يف 
  واهلندي)؛

  حلقة عمل مع األمناء الدائمني/ املديرين وأعضاء فرق البلدان املتعددة تنظيم  :2018نهاية يناير/كانون الثاني
  ؛ملصادقةغرض ال، القطاعات وفريق املنظمة

  يمية لمبادرة األقاللالفرعي  قليميعرض "املكون اإل -ألفريقيا قليميمؤمتر املنظمة اإل :2018فبراير/شباط
للمنظمة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية اخلاص باحمليطني األطلسي واهلندي"، 

 من جانب الوزراء. وإقراره
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  طينتنفيذ المكون الخاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية في المحي  -اثالثً 
  األطلسي والهندي: األولويات الرئيسية والتقدم المحرز

  
الثاين للدول اجلزرية الصــــــــغرية النامية يف احمليطني  قليمي، االجتماع التشــــــــاوري اإل2017انعقد، يف أبريل/نيســــــــان   -18

ملبادرة ااألطلســـــــي واهلندي من أجل تقدمي إســـــــهامات لوضـــــــع الصـــــــيغة النهائية لربنامج العمل العاملي وبدء وضـــــــع مكون 
دي وغينيا ري الدول اجلزرية الصـــــــغرية النامية اخلاص باحمليطني األطلســـــــي واهلندي. والبلدان املعنية هي كابو ف حولاألقاليمة 

وس وسيشيل يف احمليط اهلندي) وجزر القمر وملديف وموريشيالنامية بيساو وسان تومي وبرينسييب (الدول اجلزرية الصغرية 
  .4يف احمليط اهلندي)، إضافة إىل مجهورية تنزانيا املتحدة (زجنبار)النامية (الدول اجلزرية الصغرية 

  
  ة:وقد حتقّقت األهداف احملّددة التالي  -19
  

  يف احمليطني األطلســـــــــــــــي واهلندي مبعلوماتالنامية تزويد املســـــــــــــــؤولني من كل دولة من الدول اجلزرية الصـــــــــــــــغرية   )1(
  عن األعمال التحضريية اجلارية من أجل اعتماد برنامج العمل العاملي؛

 يف احمليطني األطلســـــــــــــــي واهلنـــدي على حمتوى برنـــامج العمـــل العـــاملي النـــاميـــة إطالع الـــدول اجلزريـــة الصـــــــــــــــغرية   )2(
لمحيط اهلندي ل قليمية القائمة، مبا يف ذلك الربنامج اإلقليميوعلى الروابط واملواءمة مع العمليات العاملية واإل

  بشأن األمن الغذائي والتغذية؛
أجل وضــــــع اســــــرتاجتيات كمجموعة واحدة لتحديد تقدمي املســــــاعدة إىل تلك الدول اجلزرية الصــــــغرية النامية من   )3(

اإلجراءات ذات األولويــة يف جمــال معــاجلــة األمن الغــذائي والتغــذيــة، ويف منع ازدواجيــة اجلهود على املســـــــــــــــتوى 
  الوطين، ويف الرصد والتقييم، واإلبالغ أو ختصيص املوارد؛

عمل ملنافع العمل معا يف تكييف برنامج الإتاحة منصـــــــــــة للدول اجلزرية الصـــــــــــغرية النامية العتماد فهم مشـــــــــــرتك   )4(
  العاملي، ولدى القيام بذلك لتشجيع الدول اجلزرية الصغرية النامية على امتالك برنامج العمل العاملي؛

 اعتبارهابيف املبادرة األقاليمية حول الدول اجلزرية الصغرية النامية  يكون اخلاص باحمليطني األطلسي واهلنداملإثراء   )5(
  املنظمة لتنفيذ برنامج العمل العاملي.آلية 

  
ملوجودة اووافقت مجيع البلدان املشــاركة على أن حتديات األمن الغذائي والتغذية اليت تواجهها (رغم االختالفات   -20

  يف ما بني البلدان)، تعاجل بشكل جيد يف برنامج العمل العاملي.
  

  لط الضوء على عدة قضايا رئيسية:سُ قد و   -21
  

ني العام دول (عرب الوزارات والقطاعالالرتكيز بشــــــــكل خاص على التحدي اخلاص املتمثل يف التنســــــــيق داخل  مت  )1(
واخلاص)، ويف ما بني الدول على السواء. ورغم أن الدول اجلزرية الصغرية النامية تبلغ مراحل خمتلفة يف ما يتعلق 

                                                            
ا من الدول اجلزرية الصغرية   4 ة لكن هلا خصائص مشرتكة معها، وستحظى بالدعم حتت إطار املبادرة األقاليميالنامية ال تصنف زجنبار رمسيا على أ

  النامية. حول الدول اجلزرية الصغرية
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مؤســــســــية خمتلفة، ق تنســــيوالتغذية ولديها هياكل  بوضــــع وتنفيذ االســــرتاتيجيات الوطنية اخلاصــــة باألمن الغذائي
ا اتفقت مجيعها على أن هناك الكثري ممّا ينبغي حتسينه يف هذا الصدد.      فإ

دف تعزيز   )2( ســــــيكون من املهم اختاذ إجراءات ملموســــــة، مثل تبادل اخلربات من جانب الربملانيني، وبذل جهود 
  ت لتحفيز هذه التحسينات.  املنتديات القائمة املشرتكة بني القطاعا

ت الدول مسة خاصــــــــــة من مسا الغذائية تعترب االســــــــــرتاتيجيات الرامية إىل معاجلة املســــــــــتويات املهمة من الواردات  )3(
اجلزرية  ينبغي معاجلة ندرة األراضــــــــي الزراعية يف الدولو اجلزرية الصــــــــغرية النامية يف احمليطني األطلســــــــي واهلندي. 

الصــــــغرية النامية من خالل االســــــتخدام املســــــتدام لألراضــــــي املوجودة من أجل إنتاج جمموعة متنوعة من األغذية 
  الصحية.  

نتجات مبني نســــــــــــــبة الواردات واإلنتاج احمللي لل شــــــــــــــيًئا ما ســــــــــــــيكون من املهم توجيه التجارة، مع إعادة التوازن  )4(
التقليدية. وبالنســــــبة إىل الدول اجلزرية الصــــــغرية النامية يف احمليط اهلندي على ســــــبيل املثال، فإن إمكانية حتســــــني 
التجارة األقاليمية مع مدغشـــــقر ســـــتشـــــكل جزءا مهما من االســـــرتاتيجية يقتضـــــي االهتمام مبدى مالءمة املعايري 

  تدابري الصحة والصحة النباتية.خاصة القائمة، 
يف ما يتعلق باملؤشرات،  2030من شأن مواءمة برنامج العمل العاملي مع العمليات املوجودة، ال سيما خطة عام   )5(

ة (اللجنة الدولية قليميأن يســــمح باســــتخدام برنامج العمل العاملي كإطار لتعزيز التفاعل بني األجهزة الوطنية واإل
 ول وســــــط أفريقيا، واجلماعة االقتصــــــادية لدول غرب أفريقيا،احلكومية لعلوم احمليطات، واجلماعة االقتصــــــادية لد

  والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، وغري ذلك).
  

  قرتح أن تعاجل املبادرة األقاليمية قضايا متصلة مبا يلي: وباإلضافة إىل ذلك، اُ   -22
  

  الزراعي؛زيادة اإلنتاج واإلنتاجية والقدرة على املنافسة يف القطاع   )1(
 ة واألقاليمية بالنســـــــبة إىل املنتجات الزراعية، مبا يف ذلك تدابري الصـــــــحةقليميوضـــــــع تدابري مالئمة لألســـــــواق اإل  )2(

  والصحة النباتية؛
وضع تدابري خاصة بالسياسات وخطط عمل من أجل حتسني األمن التغذوي، متاشيا مع توصيات املؤمتر الدويل   )3(

  الثاين املعين بالتغذية؛
  تعزيز قدرات اجملتمعات احمللية على الصمود ملواجهة حتديات تغري املناخ والكوارث الطبيعية؛  )4(
تيســـــــري عملية تبادل التجارب والدروس املســـــــتخلصـــــــة بني الدول اجلزرية الصـــــــغرية النامية يف احمليطني األطلســـــــي   )5(

  واهلندي؛
  وا ملعاجلة التحديات الغذائية والتغذوية.إنشاء آلية تنسيق مشرتكة لتنفيذ برنامج عمل مسار سام  )6(

  
 واتفق املشـــــــــــــــاركون على أنه ينبغي للمكون الفرعي للمبادرة األقاليمية اخلاص بالدول اجلزرية الصـــــــــــــــغرية النامية   -23

ا: (  ) تعزيز1يف احمليطني األطلســــــــــي واهلندي أن يعطي األولوية لعدد من اجملاالت الرئيســــــــــية الختاذ إجراءات فورية بشــــــــــأ
جات احمللية؛ بإدراج املنتوعلى وجه اخلصـــوص ) وتنقيح اخلطوط التوجيهية اخلاصـــة بالنظم الغذائية، 2منتديات التنســـيق؛ (

  ) وربط املنتجني باألسواق السياحية.4) وتعزيز مجع البيانات وحتليلها؛ (3(
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 تعتربة اليت ســـــاس لصـــــياغة الوثيقة الفنيوتشـــــّكل األولويات الرئيســـــية احملّددة من قبل البلدان واملعروضـــــة أعاله األ  -24
"مكون املبادرة األقاليمية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف الدول اجلزرية الصـــــــــــــــغرية النامية اخلاص باحمليطني األطلســـــــــــــــي 

  واهلندي". 
  

  التقدم المحرز
  

ة بأن املنظمة تقّدم بالفعل دعما كبريا إىل الدول اجلزرية الصـــــــــغرية النامي ،املبادرة األقاليمية مت اإلقرار، لدى إعداد  -25
 ا اعتماد املمارســـــــــات الزراعية الفعالة والذكية مناخيبشـــــــــأن " قليمييف احمليطني األطلســـــــــي واهلندي. ويهدف املشـــــــــروع اإل

 "، الذي ميوله حســـاب األمانة للتضـــمان مع أفريقيا، إىل االســـتفادة من ممارســـاتيف الدول اجلزرية الصـــغرية النامية األفريقية
الزراعة الذكية مناخيا، وحتســــــــني التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معها، والرتويج لشــــــــبكات معارف التنمية الزراعية 

  االقتصادية املستدامة يف خمتلف الدول اجلزرية الصغرية النامية األفريقية. 
  

يف حني ســـتســـتفيد  ؛وســـتنفذ أنشـــطة املشـــروع يف ثالثة بلدان جتريبية، وهي: كابو فريدي وغينيا بيســـاو ســـيشـــيل  -26
 وبرينســــــييب)  وســــــان تومي ســــــي واهلندي (جزر القمر وموريشــــــيوسالدول اجلزرية الصــــــغرية النامية األخرى يف احمليطني األطل

  من خالل أنشطة أقاليمية لتبادل املعارف وتقامسها.
  

  ويركز املشروع على أربعة مكونات رئيسية، وهي:    -27
  

طة، تضمن جمموعة واسعة من األنشتس ،تعزيز اعتماد ممارسات فعالة وذكية مناخيا في مجال إنتاج األغذية  (أ)
مثل تشــجيع املمارســات الفعالة وممارســات الزراعة الذكية مناخيا من قبل أصــحاب احليازات الصــغرية باســتخدام 

تعزيز القدرات عالية وقيمة ســـــوقية؛ و اعتها واليت تتســـــم بقيمة تغذوية اســـــعة من احملاصـــــيل اليت تســـــهل زر طائفة و 
التنظيمية ألصحاب احليازات الصغرية على التأقلم مع أثر تغري املناخ؛ وتشجيع استخدام معدات جتميع األمساك 

رتبطة ما بعد الصــــيد وخماطر ســــالمة األغذية امللتعزيز توافر األمساك حمليا واالســــتهالك احمللي؛ واحلد من خســــائر 
  بسالسل املنتجات الغذائية احمللية؛

 ستتضمن اليتة المجدية لمنتجات األغذية ذات القيمة المضافة قليميالمحلية واإل األسواقتشجيع فرص   (ب)
ى يف سالسل ر ، مثل حتسني قدرات أصحاب احليازات الصغرية على االرتباط باجلهات الفاعلة األخعدة أنشطة

عالية الصــــة املتخصــــ األســــواقالقيمة وتعزيز مشــــاركتهم يف أســــواق األغذية القادرة على االســــتمرار؛ وحتديد فرص 
  العضوية، واملؤشرات اجلغرافية، وغري ذلك؛ واملنتجاتالقيمة، مبا يف ذلك التجارة العادلة، 

حية نظم غذائية صـــــــمن أجل المســـــــتدامة  التغذوية المالئمة عن طريق نظم األغذيةســـــــلوكيات الترويج لل  (ج)
خاصــــة بالنظم الغذائية قائمة على األغذية من أجل  مناســــبة من خالل وضــــع خطوط توجيهية وتغذية محســـنة

  سياسات وتشريعات مناسبة بشأن جودة النظم الغذائية والتثقيف يف جمال التغذية؛
ســـــم املشـــــرتكة ، تربز القوايرة النامية األفريقيةإنشــــاء منتديات لتبادل المعارف خاصــــة بالدول الجزرية الصــــغ  (د)

  لتعزيز النهج التعاونية األقاليمية مع اإلقرار خبصائص كل بلد، مثل الوضع االقتصادي.
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ة إقليمييف أنتاناناريفو ألغراض بناء القدرات، حلقة عمل  2017املنظمة، يف أكتوبر/تشـــــــــــرين األول  عقدتوقد   -28
 نامية"، شـــــــارك لن التغذية يف الدول اجلزرية الصـــــــغرية اباملنتجات الزراعية والغذائية حتســـــــّ عن موضـــــــوع "ضـــــــمان أن التجارة 

ييب وســـيشـــيل تومي وبرنشـــ بيســـاو ومدغشـــقر وملديف وموريشـــيوس وســـاو-و فريدي وجزر القمر وغينيابفيها ممثلون من كا
يا واجلنوب األفريقي يف الســوق املشــرتكة لشــرق أفريق ة املتمثلةقليميومجهورية تنزانيا املتحدة (زجنبار)، إضــافة إىل األجهزة اإل

واجلماعة االقتصــــادية لدول غرب أفريقيا واللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات. وســــامهت حلقة العمل هذه يف حتســــني 
اءات املتابعة ر فهم البلدان للفرص والتحديات اليت تشــــــــــــكلها زيادة التجارة األقاليمية بالنســــــــــــبة إىل التغذية، ويف حتديد إج

الرئيســـــــــــــــية إلثراء عملييت وضـــــــــــــــع وتنفيذ املكون الفرعي للمبادرة األقاليمية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية اخلاص بالدول 
  اجلزرية الصغرية النامية.

  


