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 ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر
 الدورة الثالثون

  2018فبراير/شباط  23 – 19الخرطوم، السودان، 

  نتائج منظمة األغذية والزراعة وأولوياتها في إقليم أفريقيا
  

 موجز
، 2017-2016، الذي متت مراجعته يف الفرتة (املنظمة) ملنظمة األغذية والزراعة االسرتاتيجييقدم اإلطار   

فعالية، االسرتاتيجية من أجل معاجلة األولويات يف اإلقليم ب ملنظمة وبراجمهاالذي تضطلع به االتوجيه للعمل الفين 
 2017و/متوز وقد وافق مؤمتر املنظمة يف دورته األربعني يف يولي وضمان التحقيق الفعال للنتائج على الصعيد القطري.

وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018للفرتة األجل على اإلطار االسرتاتيجي املراجع للمنظمة وخطتها املتوسطة 
تنمية املستدامة خطة الوأعرب املؤمتر عن تقديره ملواءمة األهداف االسرتاتيجية للمنظمة بشكل وثيق مع . 2018-2019
  وأهدافها للتنمية املستدامة.  2030لعام 

 
عة عملها ركزت منظمة األغذية والزرا ،قليمي يف دورته التاسعة والعشريناملؤمتر اإلوفقًا للدعم الذي وفره و   

؛ 2025 حبلول عام التزام أفريقيا بالقضاء على اجلوع، وهي: على ثالث مبادرات إقليمية، 2017-2016الفرتة  يف
  وتكثيف اإلنتاج املستدام وتطوير سالسل القيمة يف أفريقيا؛ وبناء القدرة على الصمود يف األراضي اجلافة يف أفريقيا.

 
معاجلة األولويات و من االستجابة بفعالية للتحديات  املنظمةولعبت الربامج االسرتاتيجية دورا أساسيا يف متكني   

، بطريقة متسقة ومتناسقة ومتكاملة لتحقيق نتائج هامة على الصعيد 2017-2016ل الفرتة يف املنطقة األفريقية خال
ج متكامل  اتباع سرتيو ، واتساقها القطري. وعززت الربامج االسرتاتيجية أمهية االلتزامات العاملية باألولويات اإلقليمية

ات وساعدت على صياغة املبادرات اإلقليمية، لالستجابة بفعالية ألهم األولوي من حيث التنفيذ على الصعيد القطري،
ت االقتصادية اإلقليمية)، اهليئاواإلقليمية الفرعية ( ،اإلقليمية وحتقيق النتائج. وقد سهلت الشراكات مع اللجان اإلقليمية

التعاون مع وكاالت  هموسا التقدم احملرز.والشركاء القطريني، وضع السياسات واالسرتاتيجيات وتنفيذ الربامج وتتبع 
كاء ، واملؤسسات املالية الدولية، والشركاء يف املوارد، والشر الوكاالت اليت توجد مقارها يف رومااألمم املتحدة، وال سيما 
  سهاماً كبرياً يف حتقيق النتائج على الصعيد القطري.افيما بني بلدان اجلنوب، 
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، اليت تدعم أهداف التنمية املستدامة 2019-2018الفرتة  يف الثالثومن املقرتح اإلبقاء على املبادرات اإلقليمية   
االلتزام بالقضاء على  يزال)، وضبطها بطريقة متكاملة. وال 2014والتزامات الزعماء األفارقة مبوجب إعالن ماالبو (

ام وتطوير لزراعية الشاملة ألفريقيا. وسوف يستفيد تكثيف اإلنتاج املستدبرنامج التنمية ايف إطار نتائج  راسخاً اجلوع 
) واألسس 4والربنامج االسرتاتيجي  2سالسل القيمة من التعاون بني الربامج االسرتاتيجية (وخاصة الربنامج االسرتاتيجي 
يف أفريقيا على  مود يف األراضي اجلافةاملفاهيمية لنهج األغذية والزراعة املستدامة. وسيعمل برنامج بناء القدرة على الص

زيادة الرتكيز على الصدمات املرتبطة بتغري املناخ والتصحر، وهو يهدف إىل تعبئة التمويل من أجل تغري املناخ. وسيعطي 
 أيضاً األولوية للعمالة الالئقة للشباب يف الزراعة واألعمال الزراعية، وتنمية نظم األرز املستدامة. اإلقليمالعمل يف 

  
 المسائل التي ينبغي لفت عناية المؤتمر اإلقليمي إليها

 
  ما يلي: قد يرغب املؤمتر اإلقليمي يف النظر يف  

  
بأمهية اإلطار االســـــــــــــــرتاتيجي يف توفري التوجيه للعمل الفين الذي تضـــــــــــــــطلع به املنظمة ملعاجلة  اإلقرار  أ)(

  األولويات يف املنطقة وضمان التنفيذ الفعال للنتائج على املستوى القطري؛
 يفبالعمل املنجز من خالل الربامج االســـــرتاتيجية والنتائج اليت حققتها منظمة األغذية والزراعة  واإلقرار  ب)(

يف إطار املبادرات اإلقليمية، وغريها من جماالت العمل الرئيســــــــــية يف االســــــــــتجابة  2017-2016الفرتة 
  لألولويات الرئيسية احملددة يف الدورة التاسعة والعشرين للمؤمتر اإلقليمي.

  ستدامة.وأهدافها للتنمية امل 2030علماً مبواءمة األهداف االسرتاتيجية للمنظمة مع خطة عام  واألخذ  ج)(
اإلحاطة علماً بالدور الرئيسي الذي تلعبه الربامج االسرتاتيجية يف إدماج العمل الفين الذي تضطلع به و   د)(

تقدمي منائية املتعددة اجلوانب و إل، للتصـــــــــــــــدي للتحديات ااملنظمة على الصـــــــــــــــعيدين اإلقليمي والقطري
  الدعم الكايف للبلدان بشأن أهداف التنمية املستدامة.

دعم املســــــــــــامهة اهلامة اليت تقدمها الربامج االســــــــــــرتاتيجية يف تقدمي املنتجات واخلدمات املعيارية، مثال و   ه)(
  املعايري، واخلطوط التوجيهية الطوعية، والصكوك القانونية، على الصعيدين القطري واإلقليمي.

  رتةة والزراعـــة يف الفري التوجيـــه بشـــــــــــــــــأن اجملـــاالت ذات األولويـــة اإلقليميـــة لعمـــل منظمـــة األغـــذيـــفتو و   و)(
وما بعدها اســــتنادا إىل االجتاهات والتحديات الرئيســــية يف املنطقة، مبا يف ذلك أهداف  2018-2019

  .2017-2016التنمية املستدامة وتغري املناخ، واخلربة مع املبادرات اإلقليمية يف الفرتة 
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  مقدمة –أوًال 
  
، وخطتها 1على اإلطار االســـــــــرتاتيجي املراجع للمنظمة 2017مؤمتر املنظمة يف دورته األربعني يف يوليو/متوز وافق   -1

وأعرب املؤمتر عن تقديره ملواءمة . 20192 -2018، وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 2021-2018املتوســـــــــــــطة األجل للفرتة 
 وأهدافها للتنمية املستدامة. 2030األهداف االسرتاتيجية للمنظمة بشكل وثيق مع خطة التنمية املستدامة لعام 

  
، مع األخذ بعني 2016ُوضــــع اإلطار االســــرتاتيجي املراجع عن طريق عملية تفكري اســــرتاتيجي تشــــاورية يف عام   -2

 واملتســــــــق الذي أعربت عنه األجهزة الرئاســــــــية لضــــــــمان اســــــــتمرارية التوجه االســــــــرتاتيجي للمنظمة.لدعم القوي ااالعتبار 
، 3وتضـــــــــــــــمنت العملية حتديد االجتاهات العاملية اليت من املتوقع أن تشـــــــــــــــكل إطارًا للتنمية الزراعية يف األجل املتوســـــــــــــــط

واللجان  4ميةة اإلقليمية، ومداوالت املؤمترات اإلقليواالجتاهات القطاعية واإلقليمية الناشــئة عن االســتعراضــات االســرتاتيجي
، والتحديات الرئيســــــــــــية النابعة من هذه االجتاهات واليت من املتوقع أن تواجهها البلدان واألطراف الفاعلة 5الفنية للمنظمة

اســـية اليت حتدد الســـياق ســـالعاملية األ للمســـتجداتيف جمال التنمية يف قطاعي األغذية والزراعة يف الســـنوات املقبلة؛ وحتليل 
تعمل يف إطاره املنظمة، وتأثريات هذه التحديات والتطورات على األهداف االســــرتاتيجية للمنظمة، يف ســــياق  الذيالعام 

ليت كما أخذت عملية املراجعة بعني االعتبار التطورات العاملية الرئيســـية ا  خصـــائص املنظمة الرئيســـية ووظائفها األســـاســـية.
وأهداف التنمية املستدامة، ودخول  2030، وال سيما اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام 2016-2015ة حدثت يف الفرت 

اتفاق باريس بشـأن تغري املناخ حيز التنفيذ، وسـيوفر ذلك السـياق العريض الذي سـتعمل ضـمنه املنظمة وسـتكيف نفسـها 
 معه من أجل تعزيز التنفيذ واألثر املتوخى من عملها.

  
ية املفاهيمي ونظرية التغيري لألهداف االســــــرتاتيجوقد وفر اإلطار االســــــرتاتيجي املراجع األســــــاس لصــــــقل اإلطار   -3

. 1 اخلمسة ملنظمة األغذية والزراعة يف سياق رؤية املنظمة وخصائصها ووظائفها األساسية، على النحو املوجز يف الشكل
اإلطــار الربنــاجمي  2019-2018برنــامج العمــل وامليزانيــة للفرتة مع  2021-2018وحتــدد اخلطــة املتوســـــــــــــــطــة األجــل للفرتة 

واملوارد الالزمة لتخطيط النتائج وتنفيذها ورصـــــــدها من خالل املؤشـــــــرات والغايات، مبا يف ذلك مســـــــامهة عمل املنظمة يف 
حملة عامة عن الربامج  شــــــــــبكة الويبعلى  1 التنمية املســــــــــتدامة. ويقدم امللحق أهداف مقصــــــــــدا من مقاصــــــــــد 40حتقيق 

 االسرتاتيجية للمنظمة مبا يف ذلك املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة. 
  
ولويات آلية لضمان التنفيذ الفعال لعمل املنظمة وتأثريه يف األ ملنظمة األغذية والزراعة املبادرات اإلقليميةتشكل   -4

يف إجنازات منظمة  2016. وقد نظر املؤمتر اإلقليمي لعام اتيجيةالرئيســية لكل إقليم، ما يســاهم يف حتقيق األهداف االســرت 
: 2017-2016رتة يف ف الثالثاألغذية والزراعة يف اإلقليم، وحدد جماالت ذات أولوية لكي تنظر فيها املبادرات اإلقليمية 

                                                      
  )C 2017/7  )www.fao.org/pwbالوثيقة  1
  )C 2017/3 )www.fao.org/pwbالوثيقة   2
 ا.روماالجتاهات والتحديات.  –مستقبل األغذية والزراعة . 2016منظمة األغذية والزراعة   3
 .C 2017/LIM/1، وC 2017/18، وC 2017/17، وC 2017/16و ،C 2017/15، وC 2017/14الوثائق   4
 .C 2017/24، وC 2017/23، وC 2017/22، وC 2017/21الوثائق   5
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 ســـــالســـــل القيمة يف أفريقيا؛ وبناء؛ وتكثيف اإلنتاج املســـــتدام وتطوير 2025القضـــــاء على اجلوع حبلول عام التزام أفريقيا ب
 القدرة على الصمود يف األراضي اجلافة يف أفريقيا.

  
وصــــــــقلها، مما يدعم أهداف التنمية  2019-2018ومن املقرتح اإلبقاء على املبادرات اإلقليمية الثالث يف الفرتة   -5

تكاملة. وال يزال االلتزام بالقضــاء على اجلوع بطريقة م) 2014املســتدامة والتزامات الزعماء األفارقة مبوجب إعالن ماالبو (
راســـخاً يف إطار نتائج برنامج التنمية الزراعية الشـــاملة ألفريقيا. وســـوف يســـتفيد تكثيف اإلنتاج املســـتدام وتطوير ســـالســـل 

ســــــــــس ) واأل4والربنامج االســــــــــرتاتيجي  2القيمة من التعاون بني الربامج االســــــــــرتاتيجية (وخاصــــــــــة الربنامج االســــــــــرتاتيجي 
املفاهيمية لنهج األغذية والزراعة املســــتدامة. وســــيعمل برنامج بناء القدرة على الصــــمود يف األراضــــي اجلافة يف أفريقيا على 
زيادة الرتكيز على الصـــدمات املرتبطة بتغري املناخ والتصـــحر، وهو يهدف إىل تعبئة التمويل من أجل تغري املناخ. وســـيعطي 

  لوية للعمالة الالئقة للشباب يف الزراعة واألعمال الزراعية، وتنمية نظم األرز املستدامة.العمل يف اإلقليم أيضاً األو 
  
ويف هذا الســـــياق، يتيح املؤمتر اإلقليمي فرصـــــة لألعضـــــاء لتقدمي املشـــــورة بشـــــأن نتائج وأولويات عمل املنظمة يف   -6

  قسمني رئيسيني:اإلقليم من خالل الربامج االسرتاتيجية للمنظمة. وتنقسم الوثيقة إىل 
 

  البلدان على حتقيق النتائج  2017-2016كيف ســـاعدت الربامج االســـرتاتيجية خالل الفرتة   ثانًيايصـــف القســـم
 يف سياق األولويات املتفق عليها لعمل منظمة األغذية والزراعة يف اإلقليم.

  حملة عامة عن االجتاهات والتطورات املســـــتقبلية يف اإلقليم، واألولويات اإلقليمية للعمل الذي  ثالثًايقدم القســـــم و
تضـــــطلع به منظمة األغذية والزراعة وكيف ميكن أن تعاجلها الربامج االســـــرتاتيجية من خالل املبادرات اإلقليمية، 

 .2019-2018اخلاصة بالربامج االسرتاتيجية للفرتة  املخرجاتمبا يف ذلك نظرة إقليمية عن غايات 
  

 في اإلقليم المحققةاإلنجازات  –ثانياً 
  
يؤثر اإلطــار االســـــــــــــــرتاتيجي للمنظمــة بطريقــة مبــاشـــــــــــــــرة على التحــديــات الفريــدة اليت تواجههــا البلــدان األفريقيــة   -7

وإن حتديات اجلوع وسوء التغذية، والفقر، واخنفاض مستوى اإلنتاجية، وضعف سالسل . لنفسهاواألولويات اليت تضعها 
 (مثل الصدمات الناجتة عن تغري املناخ، والصراعات)، مجيعها متيز وأوجه الضعف أمام أنواع خمتلفة من الصدماتالقيمة، 
تجابة بفعالية ا أســــاســــيا يف متكني املنظمة من االســــوقد لعبت الربامج االســــرتاتيجية دور  األغذية والزراعة يف أفريقيا. بانوراما

لتلك التحديات واألولويات يف املنطقة األفريقية، بطريقة متســـقة ومتناســـقة ومتكاملة. وعلى وجه التحديد حققت الربامج 
  االسرتاتيجية ما يلي:

 
 ليمية ألولويات اإلق اإىلأمهية واتســـــــــــــــاق االلتزامات العاملية (مثل أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة) بالنســـــــــــــــبة  عززت

ج(التزامات ماالبو بشأن الزراعة)،   ؛متكامل من حيث التنفيذ على الصعيد القطري وسهلت اتباع 
  ســاعدت على توضــيح األولويات كما حددها الشــركاء الوطنيون ضــمن أطار الربجمة القطرية بطريقة أكثر مشولية و

 ؛والعامليةواتساقا، وربطتها بااللتزامات اإلقليمية 
  مّكنت من حتديد احملاورين ذات الصــــــــــــــلة، غري وزارات الزراعة التقليدية، ويســــــــــــــرت االرتباط والتعاون البناءين بني و

 ؛النتائج لتمهيد الطريق للمساءلة املتبادلة عنالتدخالت الرباجمية، طاعات وأصحاب املصلحة املتعددين بشأن الق
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  يمية بوصـــفها آليات للتنفيذ، لالســـتجابة بفعالية ألهم األولويات اإلقلســـاعدت يف صـــياغة املبادرات اإلقليمية، و
 وحتقيق النتائج.

  
ويرد أدناه وصـــــــف لإلجنازات يف كل مبادرة من املبادرات اإلقليمية (مع اإلشـــــــارة إىل الربامج االســـــــرتاتيجية ذات   -8

الصــــــــــــــلة). وترد تفاصــــــــــــــيل بشــــــــــــــأن متابعة توصــــــــــــــيات الدورة التاســــــــــــــعة والعشــــــــــــــرين للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا يف الوثيقة 
ARC/18/INF/8.  

 
  2025لتزام أفريقيا بالقضاء على الجوع بحلول عام ا  –ألف 

  
جاً شــامال ومتكامال للجهود  2025املبادرة اإلقليمية بشــأن التزام أفريقيا بالقضــاء على اجلوع حبلول عام تدعم   -9

هـــدف التنميـــة و  القطريـــة واإلقليميـــة الفرعيـــة واإلقليميـــة الراميـــة إىل حتقيق االلتزامـــات اإلقليميـــة والعـــامليـــة (أهـــداف مـــاالبو
الربنامج االســـــرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة املعين بالقضـــــاء على اجلوع وباألمن على التوايل)، بتيســـــري من  2املســـــتدامة 

 .5و 4و 3و 2)، وبالتعاون مع الربامج االسرتاتيجية 1الغذائي والتغذية (الربنامج االسرتاتيجي 
  

ا مع االحتاد األفريقي   -10 لدعم جهود  ةاالقتصــادية اإلقليمي واجملموعاتوتواصــل منظمة األغذية والزراعة تعزيز تعاو
. وقد ركزت مشــــــــاركة منظمة األغذية 2025البلدان األعضــــــــاء من أجل "القضــــــــاء على اجلوع وســــــــوء التغذية" حبلول عام 

واالســــــرتاتيجيات وخطط االســــــتثمار ونظم الرصــــــد من أجل حتســــــني األمن والزراعة على دعم وضــــــع وتنفيذ الســــــياســــــات 
الغذائي والتغذية، واملســــــــاواة بني اجلنســــــــني واحلماية االجتماعية واســــــــتثمارات القطاع اخلاص وتعزيز القدرات املؤســــــــســــــــية 

 لتحسني التنفيذ والتنسيق بني أصحاب املصلحة واملساءلة.
  

 لىعمفوضـــــــــــية االحتاد األفريقي يف صـــــــــــياغة خطتها للتنفيذ وحتقيقا هلذه الغاية، دعمت منظمة األغذية والزراعة   -11
ا أبطال فريقيا، وســـــهلت أعمال الدعوة اليت يقيف أملدة ثالث ســـــنوات الســـــرتاتيجية التغذية اإلقليمية  املدى املتوســـــط وم 

  ارست املنظمة إعداد االســـــــــــــــرتاتيجية املســـــــــــــــتدامة لألغذية والتغذية يف املدعقد التغذية يف االحتاد األفريقي. وباملثل، دعم
بشـــــــــــــــأن  ، ومبادرة رئيس االحتاد األفريقيالتقزمللقضـــــــــــــــاء على ) وخطة تنفيذها، ومبادرة أفريقيا املتجددة 2015-2025(

من الغذائي والتغذية. من أجل األ التغذية يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف والصراعات، وإنشاء التحالف الربملاين األفريقي
وقد لعب هذا التحالف دورا أســــــــــاســــــــــيا يف تعزيز قدرات الربملانيني على وضــــــــــع أطر قانونية لدعم األمن الغذائي والتغذية 

 احلصول على غذاٍء كاٍف.ذلك احلق يف  يف  مبا
  

ســـية حنو تنفيذ االلتزامات األغذية والزراعة حوارات الســـياســـات من أجل حشـــد املشـــاركة الســـيا وســـهلت منظمة  -12
آليات املســاءلة  املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية) وتعزيزالعاملية واإلقليمية (ال ســيما أهداف التنمية املســتدامة، وماالبو، و 

ســـــتدامة املتبادلة، وكذلك بناء قدرات التنفيذ. ويف هذا الصـــــدد، دعمت املنظمة اجلهود الرامية إىل تنفيذ أهداف التنمية امل
وترمجتها إىل اســـــرتاتيجيات وخطط عمل وطنية، فضـــــال عن إعداد االســـــتعراضـــــات الوطنية الطوعية بشـــــأن أهداف التنمية 
املســــــــــــتدامة يف البلدان األعضــــــــــــاء املشــــــــــــاركة (بنن، وبوتســــــــــــوانا، وإثيوبيا، وكينيا، ونيجرييا، وتوغو)؛ وبالتعاون مع اللجنة 

ملتحدة، يسرت منظمة األغذية والزراعة احلوار بشأن السياسات اإلقليمية بشأن القضاء االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم ا
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على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي يف أفريقيا، كجزء من متابعة واســـــتعراض تنفيذ أهداف التنمية املســـــتدامة وجدول أعمال 
 .2063االحتاد األفريقي لعام 

  
 االحتاد األفريقي، والشــــــــراكة اجلديدة من أجلمفوضــــــــية وباملثل، ســــــــامهت منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مع   -13

تنمية أفريقيا، واجلماعات االقتصــادية األفريقية (اجلماعة االقتصــادية لدول غرب أفريقيا، واجلماعة االقتصــادية لدول وســط 
يوبيا، جمموعة دول شـــــرق أفريقيا) يف تعزيز قدرات البلدان األعضـــــاء (مثل إث، و أفريقيا، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي

وغانا، وكينيا، وتشـــاد) فيما تعد تقاريرها االســـتعراضـــية اليت تصـــدر كل ســـنتني بشـــأن إعالن ماالبو. وبالشـــراكة مع مبادرة 
لوطنية األعضـــــاء يف صـــــياغة خططها ا اجلماعة االقتصـــــادية لدول غرب أفريقيا للقضـــــاء على اجلوع، تدعم املنظمة البلدان

لالســـــــــــــــتثمار الزراعي. وجيري تقييم تنفيذ مبادرات اجلماعة االقتصـــــــــــــــادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة بالتغذية واملتعددة 
يســـــري ومن خالل الدعم الذي تقدمه املنظمة، مت ت القطاعات، والتحقق من صـــــحة اخلطة االســـــرتاتيجية اإلقليمية للتغذية.

ســــياســــة اإلقليمية ملصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف البلدان األعضــــاء يف اجلماعة االقتصــــادية لدول غرب صــــياغة ال
أفريقيا. ودعمت منظمة األغذية والزراعة أيضاً تتبع ورصد تنفيذ خرائط الطريق املتعلقة بإدماج األمن الغذائي والتغذية اليت 

 اجلزرية الصغرية يف أفريقيا. وضعتها بلدان احمليط اهلندي والبلدان
  

نظمت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــــــحة العاملية ندوة إقليمية بشــــــأن التغذية يف أبيدجان، كوت ديفوار،   -14
باع نظام جل اتأ، عززت تعبريا أفضـــــل عن األبعاد واخلصـــــائص اإلقليمية للنظم الغذائية من 2017يف نوفمرب/تشـــــرين الثاين 

عن  من أجل تنسيق السياسات واإلجراءات الرباجمية، فضال العملية مما شدد على الفرصغذائي صحي وحتسني التغذية، 
 تعزيز املساءلة املتبادلة للوفاء بالتزامات التغذية اإلقليمية والعاملية.

  
ددة اإلدارات إىل وضــــع اســــرتاتيجية للتغذية متعوأدى التعاون بني منظمة األغذية والزراعة وبنك التنمية األفريقي   -15

 املراعية للتغذية وتنفيذها. يف الزراعةيف البنك، وسيكون لذلك دور أساسي يف تصميم االستثمارات 
  

ا وعلى الصـــــــــــعيد القطري،   -16 تدعم منظمة األغذية والزراعة البلدان األعضـــــــــــاء يف اســـــــــــتعراض وتنفيذ ســـــــــــياســـــــــــا
ا املتعلقة   باألمن الغذائي والتغذية. ومن األمثلة البارزة على ذلك، تقدير تكلفة اســــــــــــرتاتيجية األمن الغذائيواســــــــــــرتاتيجيا

ر اســــــــتعراض خطط االســــــــتثمار الزراعي وتصــــــــميمها يف بنن وغانا ومالوي والنيجوالتغذية يف القطاع الزراعي يف نيجرييا؛ و 
ية واحلد من الفقر يف ا؛ واالسرتاتيجية الرابعة للتنمية االقتصادوتوغو؛ واسرتاتيجية النمو والتحول يف القطاع الزراعي يف كيني

رواندا؛ و"اســـــــــــــــرتاتيجية التنمية للقيمة التغذوية للمنتجات احمللية والثروة احليوانية" يف تشـــــــــــــــاد؛ وإدماج عنصـــــــــــــــر التغذية 
ملراعي للتغذية يف غامبيا؛ ز األغذية االسياسات الوطنية لألمن الغذائي والتغذية يف أنغوال؛ وتنفيذ الربنامج املتكامل لتعزي يف

 إثيوبيا. وتعميم الثروة احليوانية يف تنفيذ احلديقة الصناعية املتكاملة يف
  

وباإلضـــافة إىل ذلك، تقدم منظمة األغذية والزراعة الدعم يف جمال الســـياســـات على الصـــعيد القطري من خالل   -17
بلدا أفريقيا (بوركينا فاسـو،  13مع نظرائهم احلكوميني الرئيسـيني يف  كبار موظفي السـياسـات، الذين يعملون مباشـرة  تعيني

وتشـــــــــــاد، وجيبويت، وإثيوبيا، وكينيا، وليبرييا، ومايل، وموزامبيق، والنيجر، ورواندا، وســـــــــــرياليون، وســـــــــــوازيلند، وأوغندا) ويف 
 ملتعدد القطاعاتا اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، مما أسهم يف حتسني البيئة السياسية واملؤسسية من أجل التنسيق

 وحوار السياسات، وتعزيز القدرات على حتليل السياسات وإصالحها ووضع الربامج وتنفيذها.
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الرصــــــد املســــــتند إىل األدلة للســــــياســــــات والربامج املتعلقة بالقضــــــاء على اجلوع، مت تعزيز  ما يتعلق بتحســــــني ويف  -18

بلدا أفريقيا، ومت حتديد مبادرات رصــد  24قدرات املكاتب الوطنية لإلحصــاءات ومراكز التنســيق التابعة لوزارات الزراعة يف 
س تفشي املؤسسات الرئيسية املعنية. ومت إدخال مقيا األمن الغذائي القائمة على الصعيدين الوطين واإلقليمي، بالعمل مع

 النقص التغذوي ومقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي كأداتني هامتني لرصد أهداف التنمية املستدامة. 
  

ومت إنتاج مشــــــهدي بانوراما إقليميني يســــــلطان الضــــــوء على حالة األمن الغذائي والتغذية يف أفريقيا، فضــــــال عن   -19
. ومها يســــــلطان الضــــــوء، على 2017و 2016ياســــــات والربامج الداعمة هلا، ومت نشــــــرمها على نطاق واســــــع يف عامي الســــــ

التوايل، على "حتديات بناء القدرة على الصــمود أمام الصــدمات والضــغوطات"، و"الصــلة بني األمن الغذائي والصــراعات، 
 الغذائي".وبناء القدرة على الصمود من أجل حتقيق السالم واألمن 

  
ا بني بلدان م ويســــــــرت منظمة األغذية والزراعة، من خالل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، تقاســــــــم اخلربات يف  -20

أفريقيا، وكذلك بني بلدان أفريقيا وبلدان آســــــيا وأمريكا اجلنوبية. وأســــــهمت هذه التجارب املشــــــرتكة يف تعزيز ســــــياســــــات 
 طيط هلا وتنفيذها.تدخالت األمن الغذائي والتغذية والتخ

  
وتدعم منظمة األغذية والزراعة التحليل القائم على األدلة ألوجه عدم املســـــــــــاواة بني اجلنســـــــــــني ومتكني املرأة من   -21

خالل التقييم القطري الشــامل يف القطاعني الزراعي والريفي يف البلدان األعضــاء. وســيســاعد ذلك على تصــميم ســياســات 
  أفريقيا بالقضاء على اجلوع وسوء التغذية.شاملة من أجل حتقيق التزام 

 
 تكثيف اإلنتاج المستدام وتطوير سالسل القيمة  –باء 

  
تـــدعم هـــذه املبـــادرة اإلقليميـــة، بتيســـــــــــــــري من الربامج االســـــــــــــــرتاتيجيـــة للمنظمـــة بشـــــــــــــــــأن الزراعـــة املســـــــــــــــتـــدامـــة   -22

ـــامج ـــة (الربنـــامج االســـــــــــــــرتاتيجي 2االســـــــــــــــرتاتيجي  (الربن ـــالتعـــاون مع الربنـــامج االســـــــــــــــرتاتيجي) 4) والنظم الغـــذائي ، 3  وب
مة الشاملة، من خالل وتطوير سالسل القياإلقليمية واإلقليمية الفرعية والقطرية يف تعزيز األغذية والزراعة املستدامة  اجلهود

 لنظم الغذائية.إىل اج أكثر تكامال ومشولية بالنسبة 
  

كبار املســـــؤولني احلكوميني وعدد من املســـــاحني الشـــــباب ما يتعلق مبجال ســـــياســـــات األراضـــــي، مت تدريب   ويف  -23
(بالتعاون مع االحتاد الدويل للمســــــــاحني) على تطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــــــأن احلوكمة املســــــــؤولة للحيازة لتعزيز 

ا بطريقة فعالة. صـــد وتقييم ر  وجيري حاليا جتريب دمج أحكام اخلطوط التوجيهية الطوعية يف جمال حوكمة األراضـــي وإدار
تعلقة يف جمال ختصـــــــــيص احللول امل األعضـــــــــاء بلدا، وقد مت تقدمي الدعم التقين إىل بعض البلدان 12حوكمة األراضـــــــــي يف 

بإدارة األراضــــي اخلالية الســــتخدامها يف تســــجيل حقوق األراضــــي للمســــاعدة على محاية حقوق احليازة. وســــهلت منظمة 
األغذية والزراعة تبادل اخلربات بني البلدان من حيث االســـــــتخدام الفعال ملبادئ اخلطوط التوجيهية الطوعية بني منظمات 

واملنظمــات القــاعــديــة، ويف جمــال تعزيز الســـــــــــــــيــاســــــــــــــــات اليت تؤثر على العوامــل الــدافعــة ومعــاجلــة التحــديــات  اجملتمع املــدين
 يتعلق باالستخدام املستدام لألراضي يف مجيع أحناء اإلقليم األفريقي. ما يف
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م البلدان علد اآلخرينوتتعاون منظمة األغذية والزراعة مع اجملموعات االقتصـــــادية اإلقليمية والشـــــركاء اإلقليميني   -24
لغابات يف وســط اتيجي لوتتوىل املنظمة قيادة عنصــر الغابات واألمن الغذائي يف اإلطار االســرت  األعضــاء يف إدارة الغابات.

ويف إطار تقييم  .غابات أفريقيا الوســـــــــــــــطىأفريقيا بالتعاون الوثيق مع اجلماعة االقتصـــــــــــــــادية لدول وســـــــــــــــط أفريقيا وجلنة 
فريقية، مســـــتويات االنبعاثات املرجعية للغابات يف تســـــعة بلدان أاالحتياجات املؤســـــســـــية والتقنية يف جمال رصـــــد الغابات و 

حتققت النتائج التالية: القدرة على إجراء جرد وطين للغابات؛ والقدرة على االضــطالع بأنشــطة االســتشــعار عن بعد/نظم 
القدرة على و جلة الصــور من األقمار الصــناعية وتفســريها، لتحليل التغريات يف اســتخدام األراضــي؛ املعلومات اجلغرافية ومعا

ا وتقييمها. ومن خالل آلية  جتميع قوائم جرد غازات الدفيئة؛ وتوافر نظم إدارة البيانات ونظم حفظها والقدرة على إدار
ألموال عضـــاء (مثل بوركينا فاســـو، والنيجر) يف احلصـــول على اإصـــالح الغابات واملناظر الطبيعية، تدعم املنظمة البلدان األ

ج ية األفريقية إىل هيئتها األصــــــلية وإصــــــالح الغابات. وقد ثبت أن اســــــتخعادة املناظر الطبيعباملبادرة إليتعلق  ما يف دام 
الغابات وتدهورها يف  ةإقليمي مفيد يف تنفيذ نظام الرصــــــــــــــد والتقييم يف تنفيذ أنشــــــــــــــطة خفض االنبعاثات النامجة عن إزال

 البلدان النامية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وغينيا.
  

بلدا عضــوا لتحديد ووضــع أفكار مشــاريع و/أو مذكرات  20وتقدم منظمة األغذية والزراعة الدعم إىل أكثر من   -25
 مفاهيمية تتعلق بتغري املناخ، لكي ينظر فيها الصندوق األخضر للمناخ.

  
 زراعةببلدا على حتسني األساليب والتطبيقات املتعلقة  11ومت تعزيز اإلنتاج املستدام لألرز من خالل تعزيز قدرة   -26

األرز واألعمال الزراعية يف ســـــلســـــلة قيمة األرز. ومت دعم منتجي البذور يف بلدان غرب وشـــــرق أفريقيا (بنن، والكامريون، 
 دة) بالشراكة مع مركز األرز يف أفريقيا.وغينيا، ونيجرييا، ومجهورية تنزانيا املتح

  
وقد ســـــاعد دعم املنظمة يف النهج الشـــــاملة واملتكاملة املزارعني أصـــــحاب احليازات الصـــــغرية على حتســـــني ســـــبل   -27

قيود على قرى لتحســـــــني العيشـــــــهم. ومن األمثلة على ذلك، االبتكارات املؤســـــــســـــــية يف تعبئة املدخرات على مســـــــتوى ال
ن املزارعني أصــــــحاب احليازات الصــــــغرية يف غانا، وال ســــــيما املزارعات، من حتســــــني فرص احلصــــــول على الســــــيولة، مما مكّ 

اق ومشــــــروع توســــــيع نطاألراضــــــي وغريها من املدخالت من أجل تكثيف إنتاجهم على حنو مســــــتدام وحتســــــني دخلهم؛ 
مزارع آخر؛ والرتويج  200 000مزارع رئيسي، قاموا بدورهم بتوجيه  20 000الزراعة احلافظة للموارد يف زامبيا، الذي دعم 
هكتار من النظم الزراعية املختلطة بالغابات واملراعي يف بوركينا فاسو  3 000الستعادة املناظر الطبيعية الستعادة أكثر من 
يف املقـاطعـات الثمـانيـة للمشـــــــــــــــروع،  مزارع الزراعـة احلـافظـة للموارد 26 000والنيجر. وبـاملثـل، يف كينيـا، اعتمـد أكثر من 

لموارد اعتمدوها. وقد زادت اإلنتاجية يف املزارع التجريبية اليت تعتمد الزراعة احلافظة ل نوزادت اإلنتاجية بني املزارعني الذي
ئة. وقد قامت مخس مقاطعات، من أصـــــــــــــل مثانية، بتعميم الزراعة احلافظة للموارد يف خططها ايف امل 150-100بنســـــــــــــبة 

 السرتاتيجية ملدة مخس سنوات املشار إليها خبطط التنمية املتكاملة للمقاطعات.ا
  

يئة بيئة مواتية لتنمية املشـــــــاريع الصـــــــغرية   -28 ويف جماالت تطوير ســـــــالســـــــل القيمة، تقدم املنظمة الدعم للبلدان يف 
القدرات  وقد مت تعزيز التجارية الزراعية.املســــــــــــتدامة من خالل الشــــــــــــراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال األعمال 

ج منوذج األعمال الشــاملة، اليت توفر اإلرشــاد واألدوات للمســؤولني  يف الكامريون، وكوت ديفوار، وغابون، وغانا بشــأن 
احلكوميني واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين بشـــــــــــــــأن إدماج أصـــــــــــــــحاب احليازات الصـــــــــــــــغرية 
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احلجم متوســطة صــغرية و منشــآت زراعية ئة موظف يعملون يف اة احلديثة. ومت تدريب أكثر من ميل القيمة الزراعســالســ يف
مجيع أحناء القارة األفريقية على األعمال التجارية الزراعية وريادة األعمال، وأعطيت األولوية للشـــــباب والنســـــاء. وقد مت  يف

ملتوســــــطة احلجم من أجل برنامج إرشــــــادي للمتابعة مع الشــــــبكة األفريقية هذه املنشــــــآت الزراعية الصــــــغرية وااختيار بعض 
 حلاضنات األعمال الزراعية.

  
ج النظم  -29  الغذائية من خالل حتسني تربية األمساك وجتهيزها يف عدة بلدان، يف خلق فرص العمل، وساهم تطبيق 

رض الدخل لدى النسـاء والشـباب، مع احلد من التعوحتسـني نوعية األغذية، وخفض الفاقد واملهدر من األغذية، وحتسـني 
إىل املخاطر الصــــــــــحية. وأدى إدخال تكنولوجيا اهلاتف احملمول ولوحات الكمبيوتر يف مجع البيانات الروتينية يف مصــــــــــايد 

ىل اهليئات دعم املقدم إوأدى ال األمساك البحرية احلرفية إىل حتســــــني موثوقية البيانات والتحليالت املتعلقة بصــــــحة األمساك.
اإلقليمية ملصــــــايد األمساك (جلنة مصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية الداخلية، وجلنة مصــــــايد األمساك يف أفريقيا الشــــــرقية 

 وأفريقيا الوسطى) إىل حتسني التنسيق واملواءمة بني األنشطة.
 

 بناء القدرة على الصمود في األراضي الجافة في أفريقيا  –جيم 
  

بالتعاون مع ) 5سامهت هذه املبادرة اإلقليمية، اليت يسرها الربنامج االسرتاتيجي للمنظمة (الربنامج االسرتاتيجي   -30
، يف دعم البلدان واجملموعات االقتصـــــادية اإلقليمية على وضـــــع اســـــرتاتيجيات القدرة على 3و 2و 1الربامج االســـــرتاتيجية 

لى عالصمود، مثل تعزيز القدرة على الصمود يف اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية من خالل إضفاء الطابع املؤسسي 
وارث السرتاتيجي للقدرة على الصمود ملبادرة مواجهة كجمموعة العمل املعنية باألمن الغذائي والتغذية، واستعراض اإلطار ا

اجلفاف وحتقيق االســـــتدامة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية. وعالوة على ذلك، ُقدم الدعم لوضـــــع الصـــــيغة النهائية 
 ء القدرة على الصمود يف إثيوبيا ومدغشقر وزمبابوي.السرتاتيجيات بنا

  
ا منظمة األغذية والزراعة األســــــــــــاس إلجراء حوار بشــــــــــــأن  يةتقارير التوليفال وفرت  -31 عن الســــــــــــياســــــــــــات اليت أعد

البلدان من  نالســياســات عن مســامهة الثروة احليوانية يف البلدان األعضــاء يف اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، مما ميكِّ 
تعلقة ادات، وبالتايل الدعوة إىل زيادة االعتبارات املمســــــــــــــامهة الثروة احليوانية يف االقتصــــــــــــــ لتقييموضــــــــــــــع قاعدة أدلة أقوى 

يجيات ومت تعزيز قدرات مؤسسات البلدان األعضاء يف صياغة اسرتاتباالستثمار والسياسات العامة لنظم اإلنتاج احليواين. 
جر، ونيجرييا، والني مالءمة إلدارة األعالف يف األراضــــــي اجلافة (بوركينا فاســــــو، والكامريون، وإثيوبيا، وكينيا، ومدغشــــــقر،

والســــنغال، وجنوب الســــودان، وأوغندا، وزمبابوي)، ويف برامج بناء القدرة على الصــــمود يف التدخالت القائمة على النقد 
ساحل وجرى تعزيز ذلك من خالل تيسري تبادل املعارف واخلربات بني بلدان منطقة ال يف بلدان أفريقيا الوسطى واجلنوبية.

قة ع اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واللجنة الدائمة املشـــــرتكة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطوالقرن األفريقي وم
بشأن الرعي، والصلة بني املساواة بني اجلنسني والقدرة على الصمود، فضال عن احلوكمة املؤسسية من أجل بناء  الساحل،

 القدرة على الصمود.
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ومن خالل التدخالت بشـــــأن التأهب للمخاطر واالســـــتجابة هلا، عززت منظمة األغذية والزراعة قدرات البلدان   -32
)، وكذلك EPT-2التهديدات الوبائية الناشـــــــــــــــئة (ظهرت جمدداً، مثل على مكافحة األمراض املعدية الناشـــــــــــــــئة أو اليت 

 ين من اجملاعات من أجل محاية سبل عيشهم.تواصلت مع عشرات املاليني من املستفيدين يف البلدان اليت تعا
  

بلدا عضـــــوا يف مراقبة وإدارة تفشـــــي كبري لدودة احلشـــــد اخلريفية هدد  30كان الدعم الذي قدمته املنظمة حلوايل   -33
رة. ر هاماً. وركز الدعم على تعزيز التأهب واالســـتجابة والقدرة على االنتعاش للبلدان األعضـــاء املتضـــ إنتاج الذرة يف أفريقيا

وأيدت األجهزة املعنية بالســـــــــــياســـــــــــات التابعة لالحتاد األفريقي إطارا براجميا إلدارة دودة احلشـــــــــــد اخلريفية، أعد حتت قيادة 
فريقيا. دعم إدارة ومراقبة دودة احلشـــــد اخلريفية يف أ إىلمنظمة األغذية والزراعة، ودعيت املنظمة إىل تنســـــيق اجلهود الرامية 

وباملثل، مت جتنب تفشي كبري إلنفلونزا الطيور هدد صناعة الدواجن يف بلدان غرب أفريقيا وشكل خطر حمتمل على صحة 
ن خالل ماإلنســـان، وذلك بفضـــل اجلهود املتضـــافرة للبلدان األعضـــاء املتضـــررة ومنظمة األغذية والزراعة وبعض الشـــركاء، 

 الدعم التقين املقدم إىل مخسة بلدان، مما ساهم يف السيطرة على املرض.
  

وتســــــــــــاعد منظمة األغذية والزراعة البلدان األعضــــــــــــاء يف أفريقيا الغربية والوســــــــــــطى (بالتعاون مع اللجنة الدائمة   -34
القتصـــــادي غرب أفريقيا، واالحتاد ا املشـــــرتكة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الســـــاحل، واجلماعة االقتصـــــادية لدول

والنقدي لغرب أفريقيا) يف القضــــاء على مبيدات اآلفات احلالية املتقادمة، مبا يف ذلك امللوثات العضــــوية الثابتة واملخلفات 
ا، لتعزيز القدرة على اإلدارة السليمة ملبيدات اآلفات على الصعيدين اإلقليمي والوطين.  املرتبطة 

 
 راكاتدور الش  –دال 

  
ا مفيدة يف حتقيق النتائج حنو حتقي  -35 ق أثبتت الشراكات االسرتاتيجية الفعالة اليت أقامتها املنظمة على مر السنني أ

أهداف القضــــــــاء على اجلوع وتكثيف اإلنتاج املســــــــتدام وتنمية ســــــــالســــــــل القيمة وبناء القدرة على الصــــــــمود. وعلى وجه 
يسرت الشراكات مع الشركاء اإلقليميني (خاصة االحتاد األفريقي) واإلقليميني الفرعيني (اجلماعات االقتصادية اخلصوص، 

اإلقليمية) والشركاء القطريني، تطوير السياسات واالسرتاتيجيات وتنفيذ الربامج وتتبع التقدم احملرز. وقد ساهم التعاون مع 
روما، واملؤســــــــــــســــــــــــات املالية الدولية (مثل بنك التنمية  توجد مقارها يفت اليت وكاالت األمم املتحدة، وال ســــــــــــيما الوكاال

األفريقي، والبنك الدويل) والشــــــــــــركاء يف املوارد، والشــــــــــــركاء فيما بني بلدان اجلنوب، إســــــــــــهاما كبريا يف حتقيق النتائج على 
 املستوى القطري.

  
، يف حوارات رفيعة املســـــتوى بشـــــأن الســـــياســـــات مع توجد مقارها يف روماوشـــــاركت املنظمة، مع الوكاالت اليت   -36

ومن أبرزها العمل معا لبناء القدرة على الصـــــــــــمود والتأهب حلاالت الطوارئ احلكومات وأصـــــــــــحاب املصـــــــــــلحة اآلخرين؛ 
. وأجريت حوارات رفيعة املســـــــــــــــتوى يف جمال 2030واالســـــــــــــــتجابة لظاهريت النينيو والنينيا، وذلك يف ســـــــــــــــياق خطة عام 

وكذلك كبار  ،توجد مقارها يف روماالســـــياســـــات يف عدد من البلدان من جانب كبار املســـــؤولني يف الوكاالت الثالث اليت 
إىل  ىاملديرين التنفيذيني للوكاالت مبا يف ذلك املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، من خالل زيارات مشرتكة رفيعة املستو 

)، ومجهوريــة الكونغو الــدميقراطيــة اليت تعــاين من الصـــــــــــــــراعــات 2017إثيوبيــا اليت تعرضــــــــــــــــت للجفــاف (ســـــــــــــــبتمرب/أيلول 
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)؛ ومدغشــــقر اليت تعاين من اجلفاف 2017)، وجنوب الســــودان الذي يعاين من اجملاعة (مايو/أيار 2017(أغســــطس/آب 
  ).2016الناجم عن ظاهرة النينيو (نوفمرب/تشرين الثاين 

  
لى ، املعنون "تعزيز القــدرة عتوجــد مقــارهــا يف رومــاومن خالل اإلطــار املفــاهيمي املشـــــــــــــــرتك بني الوكــاالت اليت   -37

الصـــمود من أجل األمن الغذائي والتغذية"، تتعاون هذه الوكاالت يف بناء القدرة على الصـــمود لدى الفئات الضـــعيفة من 
 عدة بلدان. كما تدعم منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية الســــــكان من خالل اســــــرتاتيجيات وإجراءات منســــــقة يف

العاملي وحدة حتليل القدرة على الصــــــــــــمود اليت تقودها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، إلجراء حتليالت لســــــــــــياقات 
 القدرة على الصمود ووضع اسرتاتيجية مشرتكة لالتصاالت وأدوات التعلم اإللكرتوين.

  
الفاقد  ع مشـــــرتك بشـــــأنمشـــــرو : توجد مقارها يف روماما بني الوكاالت اليت  وتشـــــمل جماالت التعاون األخرى يف  -38

واملهــدر من األغــذيــة، "تعميم مبــادرات احلــد من الفــاقــد من األغــذيــة ألصـــــــــــــــحــاب احليــازات الصـــــــــــــــغرية يف منــاطق العجز 
 األغذية، وإلبالغ الســــياســــات الوطنية واإلقليمية عن طريقالغذائي"، إلنشــــاء مركز مرجعي عاملي مبتكر بشــــأن الفاقد من 

األنشـــــــــــــــطة امليدانية يف بوركينا فاســـــــــــــــو، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وأوغندا؛ وتطوير وتقدمي جمموعات من التدخالت 
اض اليت حتملها األمر  الشــــاملة املبتكرة يف جمال صــــحة احليوان من أجل إدارة ومكافحة داء الرتيبانوزوما احليوانية وغريها من

ناقالت األمراض، من أجل حتســـــــني صـــــــحة وإنتاج الثروة احليوانية يف بوركينا فاســـــــو وغانا وكينيا؛ وتقيم أثر برنامج التغذية 
 املدرسية يف زامبيا.

  
ئي اومتحورت الشراكات مع املؤسسات املالية الدولية بشكل أساسي حول تعبئة املوارد لدعم الزراعة واألمن الغذ  -39

، قدمت منظمة األغذية والزراعة مســــــــــــــاعدة تقنية كبرية إىل 2017و 2016والتغذية يف البلدان األعضــــــــــــــاء. وخالل عامي 
احلكومات يف تصـــــــميم عدد من عمليات االســـــــتثمار بالشـــــــراكة مع املؤســـــــســـــــات املالية الدولية، وال ســـــــيما البنك الدويل 

 والصندوق الدويل للتنمية الزراعية.
  

منظمة األغذية والزراعة، من خالل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، عددا من الزيارات وبرامج تبادل ويســـــــــــــــرت   -40
 اخلربات املتعلقة بالســــياســــات واالبتكارات (مثل إنتاج األرز وإدارة ما بعد احلصــــاد، والتجهيز، والتســــويق) واحلد من الفقر

بني أفريقيا  ما بني البلدان األفريقية وكذلك ، يفوغريهاصـــــــــــــاءات الزراعية واألمن الغذائي والتنمية الزراعية والالمركزية واإلح
 والبلدان يف اجلنوب العاملي (مثل مجهورية كوريا، والربازيل، والصني، وبريو، وإكوادور، وماليزيا، وإندونيسيا).

 
، وتقييم هلا، على مســـــــــــــــتوى املخرجات يف اإلقليمعامة عن النتائج  حملةعلى شـــــــــــــــبكة الويب  2وترد يف امللحق   -41

 واهلدف االسرتاتيجي، واملسامهة املبلغ عنها للنتائج يف اإلقليم يف غايات خمرجات األهداف االسرتاتيجية.والنتائج 
  

  وما بعدها 2019-2018مجاالت العمل ذات األولوية للفترة  –ثالثاً 
  

، الصــــــــادر عن جلنة األمم املتحدة االقتصــــــــادية ألفريقيا، زادت 2017لتقرير التنمية املســــــــتدامة يف أفريقيا لعام وفقا   -42
، ولكنها ال تزال 2015-2010ئة خالل الفرتة ايف امل 9اإلنتاجية الزراعية يف أفريقيا، مقاســــة بالقيمة املضــــافة الزراعية، بنســــبة 

لنمو البطيء مل خيلق فرص عمل الئقة  . وعالوة على ذلك، فإن هذا ا2015ئة من املتوســـط العاملي يف عام ايف امل 62بنســـبة 
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 15  كافية يف املناطق الريفية. ونتيجة لذلك، كان معدل االخنفاض يف الفقر املدقع بطيئا يف أفريقيا، حيث اخنفض بنســــــــــــــبة
. ويشــــــــري التقرير إىل أن النســــــــاء والشــــــــباب يتحملون وطأة الفقر يف أفريقيا، حيث 2013-1990ئة فقط خالل الفرتة اامل  يف

م فقراء يف عام ايف امل 35.1ئة من الرجال العاملني مقارنة بنسبة ايف امل 32.1صنف  . 2015ئة من النساء العامالت، على أ
اإلمكانات اهلائلة، فإن مســــامهة الزراعة يف احلد من الفقر وحتقيق الرفاه املشــــرتك ما زالت منخفضــــة، وبالتايل، على الرغم من 

 اشرة على عمالة الشباب، واملساواة بني اجلنسني، وحتويل نظم األغذية الزراعية.مع ما يرتتب على ذلك من آثار مب
  

املنشــــور  معظمهم من الشــــباب. وقدرو ، منو الســــكانإىل ارتفاع معدل  إقليم أفريقياأدى التحول الدميوغرايف يف و   -43
الريف ركــات حتاملعنون " أجــل التنميــةمركز التعــاون الــدويل للبحوث الزراعيــة من املشـــــــــــــــرتك بني منظمــة األغــذيــة والزراعــة و 

حنو لغ ب: ديناميكيات وحمركات اهلجرة يف دول جنوب الصــــــــــحراء"، أن العدد املطلق للمهاجرين داخل أفريقيا قد األفريقي
هجرة ا هي أكثر ممّ أقاليمية ، مشـــــريا إىل أن اهلجرة يف أفريقيا كانت إىل حد كبري ظاهرة 2015يف عام شـــــخص مليون  16

وإن ة. الشــــباب يف أفريقيا يفقد االهتمام بالعمل يف الزراعة والبقاء يف املناطق الريفيوالواقع القائم هو أن ليم أخرى. إىل أقا
 رص عمل الئقة.فنعم فيه الشباب بي بشر مبستقبلال تا الزراعة يف الوقت احلايل ومتارس الطريقة اليت تنظم 

  
 تفاقم ســــــــــــوء حالةالصــــــــــــادر عن منظمة األغذية والزراعة،  2017ووفقا لتقرير حالة األمن الغذائي والتغذية لعام   -44

ال . وقد تبني أن التقدم احملرز يف احلد من أشـــــــــــــــكيف أجزاء من أفريقيا جنوب الصـــــــــــــــحراء الكربى األمن الغذائي والتغذية
متعددة من ســــوء التغذية ضــــعيف إىل حد ما، وأن هناك نســــبة صــــغرية فقط من البلدان اليت تســــري على الطريق الصــــحيح 

 دىللتحقيق أهداف مجعية الصــــــــحة العاملية املتعلقة باملهدر من األغذية، وتقزم األطفال دون ســــــــن اخلامســــــــة، وفقر الدم 
د لوحظ غالبية املســــتهلكني. وقإىل ســــاء يف ســــن اإلجناب. وتشــــكل قضــــايا ســــالمة األغذية مصــــدر قلق بالغ بالنســــبة الن

ت اجلفاف االاملصــــحوبة حبوال ســــيما يف حاالت النزاع و/أو الصــــراعات، التدهور يف حالة األمن الغذائي وســــوء التغذية، 
ا تشـــكل الدافع الرئيســـي وراء الزيادة األخرية يف الفيضـــانات. وقد تزايدت الصـــراعات يف داخل أفريقيا، أو انعدام  وثبت أ

شـــــــــــديدا بشـــــــــــكل خاص يف البلدان ذات القطاعات الريفية  األمن الغذائي. وكان أثر النزاعات على ســـــــــــبل العيش الريفية
راعات طال أمدها صـــــــــــ والزراعية الكبرية. ويذكر أن اجلوع والنقص يف التغذية كانا أســـــــــــوأ بكثري يف األماكن اليت تعاين من

 وحيث تكون القدرات املؤسسية ضعيفة.
  

يف العديد من البلدان  2016و 2015حالة انعدام األمن الغذائي وســــــــــــوء التغذية يف عامي  تفاقمميكن أن يعزى   -45
ونتيجة لذلك، يبدو أن حىت بعض البلدان اليت  6األفريقية، إىل الظروف املناخية الســـــــيئة اليت كثريا ما ترتبط بظاهرة النينيو.

حققت قدرا كبريا من النجاح يف احلد من انعدام األمن الغذائي قد شــــهدت انتكاســــة، مما يدل على أن هناك درجة عالية 
من الضـــــــــــــــعف أمام املخاطر، مبا يف ذلك الصـــــــــــــــدمات النامجة عن املناخ، اليت ال تزال تؤثر على نظم األغذية والزراعة يف 

فريقيا. وعالوة على ذلك، يقوض تفشـــــــــــــــي األمراض النباتية واحليوانية واآلفات التقدم حنو حتقيق أهداف األمن الغذائي أ
، بســــــرعة 2016وقد انتشــــــرت دودة احلشــــــد اخلريفية، اليت مت اإلبالغ عنها ألول مرة يف أفريقيا يف عام والتغذية يف أفريقيا. 

لواقعة جنوب الصـــــــــــــــحراء الكربى. ويف غياب التدخالت الفعالة لإلدارة والرقابة لتشـــــــــــــــمل عمليا مجيع البلدان األفريقية ا

                                                      
. 2016ئة يف عام ايف امل 23إىل أقل بقليل من  2015ئة تقريبا يف عام ايف امل 21ارتفع معدل نقص التغذية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى من   6

  . 2016مليون يف عام  224إىل  2015مليون شخص يف عام  200قد ارتفع من  ويبدو أن عدد الذين يعانون من النقص يف التغذية
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 ســــــلبا على إنتاج الذرة واحملاصــــــيل األخرى. وينطبق الشــــــيء نفســــــه على تفشــــــي التأثريلديها القدرة على  فإناملســــــتدامة، 
 غريها.و الشديدة اإلمراض، وطاعون اجملرتات الصغرية، األمراض واآلفات احليوانية العابرة للحدود مثل إنفلونزا الطيور 

  
ونظرا لتعقيد النزاعات والعالقة بينها وبني انعدام األمن الغذائي، الذي قد يفاقمه تغري املناخ، فإن التأثري املستدام   -46

زء من تنفيذها كجلألمن الغذائي والتدخالت ذات الصـــــــــــــــلة بالتغذية على الســـــــــــــــالم قد يكون أكثر احتماال عندما يتم 
جمموعة تدخالت أوســــع ومتعددة القطاعات قبل الصــــراع وخالله وبعده. وال ميكن تناول التصــــدي النعدام األمن الغذائي 
جا يراعي النزاعات ويوائم بني  وســــــــــــــوء التغذية يف احلاالت املتضــــــــــــــررة من النزاع على أنه "العمل كاملعتاد". فهو يتطلب 

التنمية يق هدف وســـيتطلب حتق عدة اإلنســـانية الفورية والتنمية الطويلة األجل واســـتدامة الســـالم.اإلجراءات املتعلقة باملســـا
 بذل جهود متجددة من خالل طرق عمل جديدة. 2املستدام 

  
بادرات املشـــــــار إليها أعاله إىل اســـــــتمرار أمهية األولويات اليت حتدد امل إقليم أفريقياوتشـــــــري االجتاهات والتطورات يف   -47

املرجوة.  على احلاجة إىل تعميق وتســريع اإلجراءات املتضــافرة لتحقيق النتائج وتســلط الضــوء أيضــااإلقليمية احلالية للمنظمة، 
يات اإلقليم ا إجراءات املنظمة بشــــأن أولو وبناء على ذلك، يُقرتح أن تســــتمر املبادرات اإلقليمية الثالث، اليت اســــرتشــــدت 

 .2019-2018، يف املساعدة على تركيز اإلجراءات ذات األولوية لفرتة السنتني 2017-2016خالل الفرتة 
  

وأهداف التنمية املستدامة،  2030وتتيح مواءمة األهداف االسرتاتيجية للمنظمة مع خطة التنمية املستدامة لعام   -48
فرصـــة لنهج شـــامل يف برجمة وتفعيل وتتبع التقدم احملرز، فضـــال عن ضـــمان املســـاءلة املتبادلة عن النتائج. وســـتؤدي شـــراكة 
ا مع االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصـــــــــــــــادية اإلقليمية، يف دعم البلدان يف تنفيذ التزامات ماالبو بطريقة  املنظمة وتعاو

 سقة ومتكاملة مع أهداف التنمية املستدامة، إىل التآزر والفعالية يف حتقيق النتائج.متنا
  

على العمل املتصـــــل بتنفيذ  2025وســـــرتكز املبادرة اإلقليمية بشـــــأن التزام أفريقيا بالقضـــــاء على اجلوع حبلول عام   -49
أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة والتزامات ماالبو ذات الصــــــــــــــلة بطريقة متكاملة، من خالل دعم التخطيط القائم على األدلة 
والتنفيذ، وتتبع التقدم احملرز؛ فضــــــــــال عن دعم النظم الزراعية والغذائية املراعية للتغذية من أجل اتباع نظم غذائية صــــــــــحية 

 يف ذلك سالمة األغذية. وسيتم الرتكيز على ما يلي:ومغذية، مبا 
 

  تعميم القضاء على اجلوع يف مجيع أعمال منظمة األغذية والزراعة على الصعيدين القطري واإلقليمي؛  أ)(
  

ج النظم الغذائية لتحســـــــــــــــني التغذية مع إيالء االعتبار الواجب آلثار التحضـــــــــــــــر، وتغري املناخ، و   ب)( تعزيز 
  ماية االجتماعية؛واهلجرة، واحل

  
دف إجياد سياسات وبيئة مؤسسية مواتية، وأيضاً من و   ج)( تعزيز دعم السياسات على املستوى القطري، 

  خالل تفعيل املنتجات املعيارية واخلطوط التوجيهية العاملية ملنظمة األغذية والزراعة على الصعيد القطري؛
  

اســـــــــــــتثمارات القطاع اخلاص، وتعزيز قدرات أصـــــــــــــحاب زيادة ختصـــــــــــــيص موارد القطاع العام، وحتفيز و   د)(
املصــــــلحة على التنفيذ، مبا يف ذلك من خالل إشــــــراك القطاع اخلاص واملؤســــــســــــات املالية الدولية، لدعم الزراعة 

  املستدامة املراعية للتغذية، واألمن الغذائي، والتغذية.
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تعزيز النظم الغذائية والزراعية املســتدامة من خالل تعزيز املبادئ األســاســية لألغذية والزراعة املســتدامة،   أ)(
من خالل زيادة الوعي، تشــــــجيع احلوار، وبناء املنصــــــات املتعددة أصــــــحاب املصــــــلحة على املســــــتويني اإلقليمي 

اختاذ إجراءات مباشــــرة حلفظ املوارد و ) 2() حتســــني كفاءة اســــتخدام املوارد؛ 1( والقطري. وتشــــمل هذه املبادئ:
حتسني سبل العيش الريفية، واإلنصاف والرفاه االجتماعي، مبا يف ذلك احلماية و   )3( الطبيعية ومحايتها وتعزيزها؛

ت والنظم بنــاء قــدرة النــاس واجملتمعــاو ) 4(االجتمــاعيــة وخلق فرص عمــل ودخــل الئقــة للنســــــــــــــــاء والشـــــــــــــــبــاب؛ 
  تعزيز آليات حوكمة سريعة االستجابة وفعالة؛و ) 5(اإليكولوجية على الصمود يف وجه تغري املناخ؛ 

  
دعم البلدان يف إدماج أهداف التنمية املســــــتدامة يف براجمها وخططها التنفيذية املتعددة الســــــنوات على   ب)(

ج اسـرتاتيجي أكثر تكامال لألغذية والزراعة املسـتدامة، بوصـفها عنصـرا رئيسـيا  الصـعيد الوطين، مما يكفل اتباع 
رفة العاملية املتعددة التخصــــــــصــــــــات بشــــــــأن وإنتاج جيل جديد من منتجات املع ؛2من هدف التنمية املســــــــتدامة 

التنوع البيولوجي، واملدارس احلقلية للمزارعني، وإدارة املياه واملناظر الطبيعية، وتنفيذ املســـــــــــــــامهات احملددة وطنيا، 
  واإليكولوجيا الزراعية، وغريها؛ 

  
تعزيز تنمية ســـــالســـــل القيمة الشـــــاملة من خالل دعم الشـــــراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال   ج)(

ج أكثر تكامال ومشولية لدعم البلدان يف حتقيق أهداف التنمية  تنظيم املشـــــــــــــــاريع االبتكارية، من خالل اتباع 
ا يف ذلك نظم لتطوير نظم األغذية، مب املســتدامة؛ وضــع وتنفيذ برامج رئيســية خمتلفة لزيادة مســتوى الدعم املقدم

ج الصــــــــــحة الواحدة، وبرنامج العمل العاملي لألمن الغذائي  األغذية احلضــــــــــرية، وتكامل التجارة واألســــــــــواق، و
ود، والتصــــــدي للتحديات العاملية مثل األمراض واآلفات العابرة للحدوالتغذية يف الدول اجلزرية الصــــــغرية النامية؛ 

يكروبات، والتهديدات اليت تواجه ســـــــــالمة األغذية، واهلجرة؛ وبناء شـــــــــراكات مبتكرة مع ومقاومة مضـــــــــادات امل
دان وطرائق التعاون فيما بني بل ،واملنصـــــــــات املتعددة أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة ،واملنظمات اإلقليمية ،األمم املتحدة

  .األغذية الزراعيةاجلنوب، لتطوير نظم 
  

املبادرات على املســتوى اإلقليمي، بالتعاون مع االحتاد األفريقي وغريه من الشــركاء اإلقليميني، من  دعم  د)(
أجل دمج اهلجرة والعمالة الالئق للشــــــباب يف خطط التنمية الوطنية وســــــياســــــات واســــــرتاتيجيات وبرامج التنمية 

 ية ذات الصـــلة، وضـــمان عدم إمهال أحد عنتســـخري اإلمكانات اإلمنائالزراعية والريفية، ومعاجلة دوافع اهلجرة، و 
 ما يتعلق بفرص العمل، واحلصــــــــــــــول على املوارد طريق االعرتاف باحتياجات وتطلعات النســــــــــــــاء والشــــــــــــــباب يف

اإلنتاجية والوصـــــول إىل األســـــواق ومنتديات حوار الســـــياســـــات. وحتقيقا هلذه الغاية، فإن دعم التماســـــك القائم 
يفية، قة باهلجرة والتنمية الزراعية والريفية من خالل حتليل متني ألمناط اهلجرة الر على األدلة بني الســـياســـات املتعل

ا وآثارها، فضــــــال عن تيســــــري الوصــــــول إىل النهج املســــــتدامة، واألدوات، وأفضــــــل املمارســــــات، والدروس  وحمركا
الريفية، بالشــراكة  ية الزراعيةاملســتفادة على املســتوى اإلقليمي بشــأن اهلجرة، واألمن الغذائي، وتغري املناخ، والتنم

مع القطاع اخلاص، واملؤســـســـات املالية، واجملتمع املدين، واملهاجرين وجمتمعات املغرتبني، مع الرتكيز على تســـخري 
  مسامهة املهاجرين والنازحني يف التنمية املستدامة.
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جلهود املبذولة ا يف أفريقيا األراضــــــي اجلافةوأخريا، ســــــتدعم املبادرة اإلقليمية بشــــــأن بناء القدرة على الصــــــمود يف   -51
املخاطر، مع ربط النهج اإلمنائية واإلنســــــــــــانية ببناء القدرة على الصــــــــــــمود، يف ســــــــــــياق  ألوجه الضــــــــــــعف أمامللتصــــــــــــدي 

وانيــــة والنبــــاتيــــة العــــابرة للحــــدود احلي واآلفــــات الــــة ملخــــاطر األمراض، ومن أجــــل اإلدارة الفعّــــ املمتــــدةاألزمــــات/النزاعــــات 
يق ذلك من ). وســـــــيتم حتقوغريهااحلشـــــــد اخلريفية، وإنفلونزا الطيور شـــــــديدة اإلمراض، وطاعون اجملرتات الصـــــــغرية،   (دودة

   خالل ما يلي:
 

تيســــــري رســــــم اخلرائط وختطيط وتنفيذ دعم منظمة األغذية والزراعة ألهداف التنمية املســــــتدامة، وإطار   أ)(
بشـــــــــــأن تغري املناخ، وكذلك إعالنات ماالبو الصـــــــــــادرة عن ســـــــــــنداي للحد من خماطر الكوارث، واتفاق باريس 

  االحتاد األفريقي؛
  

امج الزراعة واألمن رب بالصــــــلة اإلنســــــانية واإلمنائية اليت تســــــرتشــــــد فيها التدخالت اإلنســــــانية الربط بني و   ب)(
   ؛األطول أجالً الغذائي 

  
مود، ببناء القدرة على الصــــــوضــــــع ســــــبل كســــــب العيش الزراعية يف صــــــميم مجيع التدخالت املتعلقة و   ج)(
 األخطــار الطبيعيــة، وأزمــاتيســـــــــــــــمح بتخطيط وبرجمــة متكــاملني ومتعــددي القطــاعــات لتهــديــدات متعــددة ( ممــا

  )، ودمج املواضيع الشاملة مثل التغذية، والشؤون اجلنسانية، وتغري املناخ؛املمتدةالسلسلة الغذائية، والنزاعات 
  
) حوكمة املخاطر وخطط االســـــتثمار (دعم الســـــياســـــات القطرية 1(الرتكيز على أربع ركائز أســـــاســـــية: و   د)(

) املعلومات عن 2()؛ 2030واإلقليمية للحد من خماطر الكوارث، ودعم الســـــالم املســـــتدام يف ســـــياق خطة عام 
لك)؛ األمن الغذائي، وما إىل ذ تاملخاطر (التقرير العاملي عن األزمة الغذائية، وأدوات اإلنذار املبكر، وتقييما

) احلد من املخاطر (إدراج احلماية االجتماعية يف برامج القدرة على الصـــــمود، وحتليل فوائد التكاليف املتعلقة 3(
) التــأهــب للمخــاطر واالســـــــــــــــتجــابــة هلــا (التحويالت النقــديــة، 4()؛ وغريهــابــاحلــد من خمــاطر الكوارث، والرعي، 

  ديدة التأثري، واإلدارة املستدامة لدودة احلشد اخلريفية يف أفريقيا، وما إىل ذلك).ومكافحة األمراض املعدية ش
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عامل متحرر من اجلوع وسوء التغذية يسهم فيه الغذاء والزراعة يف حتسني مستويات حياة اجلميع، وخباصة من هم أشد فقراً، بطريقة 
 ًيا.ا وبيئمستدامة اقتصادياً واجتماعيً 

 :العالمية الثالثة لألعضاءاألهداف 
  ًوقات على ا على بناء عامل حيصل فيه الناس يف مجيع األالقضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية للعمل تدرجيي

م التغذوية وأذواقهم ليعيشوا حياً   ة ملؤها النشاط والصحة؛غذاء كاٍف وآمن ومغٍذ يليب احتياجا
  التقدم االقتصادي واالجتماعي للجميع، بزيادة إنتاج األغذية، وحتسني التنمية الريفية وسبل املعيشةالقضاء على الفقر ودفع 

 املستدامة؛
 لواإلدارة واالستخدام املستدامان للموارد الطبيعية، مبا يف ذلك األراضي، واملياه، واهلواء، واملناخ، واملوارد الوراثية، لصاحل أجيا 

 احلاضر واملستقبل.
 

  اف االستراتيجيةاألهد
  املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية  )1(
  أكثر إنتاجية واستدامةالزراعة والغابات ومصايد األمساك  جعل  )2(
  احلّد من الفقر يف الريف  )3(
   وكفاءةظم زراعية وغذائية أكثر مشوًال متكني نُ   )4(
  على الصمود أمام التهديدات واألزماتزيادة قدرة ُسبل العيش   )5(

 
  الهدف اإلضافي

 (تغّري املناخ واملساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية املشرتكةواإلحصاءات واملواضيع  الفنيةاجلودة   )6(
 

  األساسيةالوظائف 
ات السلوك االتفاقات الدولية ومدونتيسري ودعم عمل البلدان يف وضع وتنفيذ الصكوك املعيارية ووضع املواصفات مثل   )7(

  واملواصفات التقنية وغري ذلك
  جتميع البيانات واملعلومات وحتليلها ورصدها وحتسني فرص احلصول عليها يف اجملاالت ذات الصلة باختصاصات املنظمة  )8(
  والوطنيةتيسري وتعزيز ودعم احلوار من أجل السياسات على املستويات العاملية واإلقليمية   )9(
إسداء املشورة ودعم تنمية القدرات على املستويات القطرية واإلقليمية لتنفيذ ورصد وتقييم السياسات واالستثمارات   )10(

  القائمة على األدلة والربامج
االت جمأنشطة املشورة والدعم اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة وتنشرها وحتّسن من تطبيقها يف   )11(

  املنظمة اختصاص
تيسري إقامة الشراكات، يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفية، بني احلكومات وشركاء التنمية   )12(

  املدين والقطاع اخلاص واجملتمع
 .ةالدعوة واالتصال على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت اختصاص املنظم  )13(

 
   األهداف الوظيفية

 التواصل  
 تكنولوجيا املعلومات  
 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه  
 اإلدارة الكفؤة والفعالة  

 


