
March 2020 ARC/20/5 

    

ت أكثر ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انســـــــجاماً مع مبادة منظمة األغذية والزراعة للحد قدر املســـــــتطاع من أثرها على البيئة وتشـــــــجيع اتصـــــــاال
 ao.orgwww.fمراعاة للبيئة. وميكن االطالع على هذه الوثيقة وعلى غريها من الواثئق على موقع املنظمة 
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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 ألفريقيا

 الدورة احلادية والثالثون

 2020مارس/آذار  27-23شالالت فيكتور�، زمبابوي، 

 الغذائي والتغذية يف البلدان غري الساحلية األمنوضع بر�مج عمل ملواجهة حتد�ت حنو 
 يف أفريقيا

 
 املوجز

 
تتقاســــم البلدان غري الســــاحلية يف أفريقيا بعض اخلصــــائص املشــــرتكة اليت جتعلها عرضــــة للصــــدمات اخلارجية اليت تؤثر 

منظمة  الغذائي والتغذية. ويف ضـــــوء هذه التحد�ت، أوصـــــت الدورة الثالثون ملؤمتر األمنو  املعيشـــــةعلى ســـــبل  اســـــلبً 
 .الغذائي والتغذية يف هذه البلدان األمنحالة  يفاإلقليمي ألفريقيا ابلنظر  )املنظمة( األغذية والزراعة

 
الغذائي والتغذية، واجتاهات النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية، وعملية التحول الزراعي،  األمنويشري تقييم حالة 

وكذلك التجارة والقدرة التنافســــية، إىل أن اجلغرافيا، رغم أمهيتها بال شــــك، ليســــت ابلضــــرورة الدافع الرئيســــي النعدام 
 .الغذائي األمن

 
 ري الســـــــــــــــاحلية يف أفريقيا اختاذ إجراءات يف اجملاالت الرئيســـــــــــــــية، وتتطلب معاجلة احتياجات بلدان العجز الغذائي غ

مبا يف ذلك ز�دة استثمارات القطاعني العام واخلاص يف الزراعة، وإجراءات استباقية إلشراك هذه البلدان يف املبادرات 
 .اإلقليمية، وجهود مستدامة لتحسني بيئتها التنافسية والبيئات التنظيمية لألعمال التجارية

 
 ومتلكهالدعم اإلجراءات اليت تقودها البلدان  شـــــــــــــــامًال  ابيد، اليت وضـــــــــــــــعتها املنظمة، إطارً  اوتوفر مبادرة العمل يدً 

يف البلدان األفريقية غري الســـــــــاحلية، وتنظر يف اســـــــــتجاابت فعالة  الالســـــــــتجابة الحتياجات الســـــــــكان األكثر ضـــــــــعفً 
الغذائي والتغذية، والتغلب عليها. وســـيلعب  األمناملعيشـــة و على ســـبل  اللتخفيف من آاثر الصـــدمات اليت تؤثر ســـلبً 

يف  ارئيســـيً  اوالبلدان النامية غري الســـاحلية، دورً  اوالبلدان األقل منوً  للدول اجلزرية الصـــغرية النامية ااملكتب املنشـــأ حديثً 
الغذائي والتغذية يف البلدان  األمنمعاجلة حتد�ت من أجل وضــــــــــــع بر�مج عمل لبيد  اتنفيذ مبادرة املنظمة للعمل يدً 

 غري الساحلية يف أفريقيا.

http://www.fao.org/
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 إليها املؤمتر اإلقليمي املسائل اليت ينبغي لفت عناية
 

 :قد يرغب املؤمتر اإلقليمي يف النظر يف االستنتاجات التالية الصادرة عن هذا التقرير
 

وأكثر عرضة ألنواع خمتلفة من الصدمات. ومن �حية أخرى،  اإن اقتصادات البدان غري الساحلية أقل تنوعً  (أ)
تتمتع إبمكا�ت هائلة لز�دة اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية. وهناك حاجة لتسخري االستثمارات العامة واخلاصة 

 ؛يف الزراعة لالستفادة من هذه اإلمكا�ت الضخمة

عمال والبيئة التنظيمية، وتعزيز املؤســـســـات، ســـتكون هناك حاجة إىل ســـياســـات اســـتباقية لتحســـني بيئة األو  (ب)
 وتشـــــــــــــجيع االســـــــــــــتثمارات لبناء القدرة التنافســـــــــــــية يف األغذية والزراعة. وميكن اســـــــــــــتخالص دروس مفيدة 

 ؛من التجارب األفريقية الناجحة يف هذا الصدد

قيــة، وبر�مج تطوير البنيــة ة، مثــل منطقــة التجــارة احلرة يف القــارة األفريينبغي للمبــادرات اإلقليميــة والقــاريّــ و  (ج)
تشــــرك البلدان غري الســــاحلية بشــــكل اســــتباقي  ، أن2525x اخيً التحتية يف أفريقيا، ورؤية الزراعة الذكية منا

 ؛اخلاصة هبا الغذائي والتغذية األمنوفعال ملعاجلة حتد�ت 

 وجيب  اجملاورة هلا. العبورقيا وبلدان أفريينبغي بذل اجلهود لتعزيز التعاون بني البلدان غري الســـــــــــــــاحلية يف و  (د)
 العبورأن تشـــدد أولو�ت الســـياســـات واالســـتثمارات على التفاعل الوثيق بني البلدان غري الســـاحلية وبلدان 

الغذائي والتجارة. وميكن حتقيق ذلك من خالل وضـــــــع بر�مج عمل شـــــــامل وموجه حنو حتقيق  األمنلتعزيز 
ة وغري ملعاجلة اجلوانب املادي العبوررتكيز على إصـــالحات هامة يف ســـياســـة مع ال، دول زمينجب ومقيدالنتائج 

 ؛العبوراملعلومات واالتصاالت يف البلدان غري الساحلية وبلدان  املادية للنقل وتكنولوجيا

والبلدان النامية  ان األقل منوً والبلدا ب للدول اجلزرية الصــــــــــــــغرية الناميةإبنشــــــــــــــاء املنظمة ملكت ااإلحاطة علمً و  (ه)
الســـــــاحلية، وتشـــــــجيع البلدان األعضـــــــاء يف إقليم أفريقيا على ز�دة الرتكيز على البلدان غري الســـــــاحلية  غري
 ؛بيد اأفريقيا والتفاعل معها يف إطار مبادرة العمل يدً  يف

مراعاة قابليتها تشـــــــــــــــجيع املنظمة على تعزيز االتســـــــــــــــاق يف دعم البلدان غري الســـــــــــــــاحلية يف أفريقيا، مع و  (و)
 للتحد�ت الغذائية والتغذوية املعقدة والفريدة من نوعها.
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 مقدمة -أّوًال 
 
ســــاحلي أبنه دولة ليس لديها ســــاحل حبري. البلد غري الة األمم املتحدة لقانون البحار من اتفاقي 124ف املادة عرّ تُ  -1

من خالل  العبور يكونالنامية هي دول تقع بني دولة غري ســـــــــــــــاحلية والبحر، و  العبوروبعكس ذلك، فإن بلدان 
لكي  العبورأراضــــــــــــيها. ويتعني على البلدان النامية غري الســــــــــــاحلية أن تنقل البضــــــــــــائع عرب بلد أو أكثر من بلدان 

معينة يف القانون هلذا التحدي، تتمتع الدول غري الســـــــــــــــاحلية حبقوق  اتتمكن من التجارة مع بقية العامل. وإدراكً 
أراضـــــيها  عرب لعبورالتزامات حمددة جتاه الدول غري الســـــاحلية يف ما يتعلق اب بلدان العبورالدويل، يف حني أن لدى 

الذي اعتمده املؤمتر  2ويهدف بر�مج عمل أملايت، 1لتســــــــــــــهيل التجارة واالندماج يف األســــــــــــــواق اإلقليمية والعاملية.
النامية، إىل إقامة شراكات للتغلب على املشاكل احملددة  العبورالوزاري الدويل للبلدان النامية غري الساحلية وبلدان 

إىل الوصول اإلقليمي  هذه البلدان للبلدان النامية غري الساحلية، مبا يف ذلك األفريقية منها، واليت جنمت عن افتقار
 بعدها وعزلتها عن األسواق العاملية.إىل البحر وعن 

 
اخلارجية اليت تؤثر وتتقاسم البلدان غري الساحلية يف أفريقيا بعض اخلصائص املشرتكة اليت جتعلها عرضة للصدمات  -2

اهلياكل االقتصادية اليت تعتمد  املشرتكة وتشمل هذه اخلصائص 3الغذائي والتغذية. األمنو  املعيشةل على سب اسلبً 
من القيمة املضافة للزراعة يف الناتج احمللي اإلمجايل. ويزيد هذا االعتماد على الدخل القائم  اأعلى نسبيً  على حصة

 اعلى الزراعة من تعرضــها آلاثر تقلب املناخ واألحداث املناخية القصــوى. كما أنه جيعل هذه البلدان تعتمد اعتمادً 
ما يكون هلا صـــــــادرات غري  اهذه اهلياكل االقتصـــــــادية غالبً  حيث أن وخاصـــــــة الواردات على التجارة الدولية اكبريً 

متنوعة تنحرف إىل نسبة عالية من السلع األولية، واملواد اخلام، وسلع التعدين. ويفرض االقتصاد غري املتنوع القائم 
 العبوراع تكاليف على الزراعة، إىل جانب االفتقار إىل إمكانية الوصول املباشر إىل البحر (مما يؤدي إىل البعد وارتف

وتزيد التكاليف اإلضـــــــــــــافية  الغذائي. األمنيف الفقر وانعدام يســـــــــــــهم و كبرية على تنميته الشـــــــــــــاملة،   االعابر)، قيودً 
لتسهيل التجارة واللوجستيات بسبب عبور احلدود واملسافات الطويلة للوصول إىل املوانئ البحرية بشكل كبري من 

. وابإلضافة إىل ذلك، يؤدي اخنفاض االمتثال اللتزامات اتفاقيات التجارة العبورتكاليف النقل، مبا يف ذلك رسوم 
إىل اخنفاض كبري يف وضـــــــع التجارة والقدرة التنافســـــــية لدى البلدان األفريقية غري الســـــــاحلية، مقارنة ببلدان  العبورو 

 األفريقية. العبور
  

                                                      
ممارســـة احلقوق املنصـــوص عليها يف االتفاقية، مبا يف ذلك تلك  اتفاقية احلق يف الوصـــول إىل البحر ومنه لغرضمن  125على ســـبيل املثال، متنح املادة   1

جبميع وسائل النقل (عرابت السكك  العبورعرب أراضي دول املتعلقة حبرية أعايل البحار. وابلتايل، تتمتع الدول غري الساحلية ابتفاق متبادل حبرية العبور 
ى لدول احلديدية، ومراكب البحر والبحريات واأل�ر، ومراكب الطرق، وحيثما ينطبق ذلك، احلمالني، وحيوا�ت التحميل). وتشـــــــــــــمل االلتزامات األخر 

)، وتدابري 129)، وحتســـــني البنية التحتية للنقل (املادة 128اجلمركية (املادة )، وتوفري التســـــهيالت 127(املادة  العبورتطبيق الرســـــوم العادلة ورســـــوم  العبور
) واملســـــــــــاواة يف الوصـــــــــــول إىل املوانئ البحرية بواســـــــــــطة ســـــــــــفن العلم التابعة للدول غري 130احلد من التأخريات وغريها من احلواجز غري اجلمركية (املادة 

 .ايف قانون منظمة التجارة العاملية أيضً ). وتنعكس بعض هذه األحكام 131الساحلية (املادة 
2  /action-of-programme-and-declaration-http://unohrlls.org/almaty  
غري ســاحلي يف أفريقيا جنوب الصــحراء الكربى: بوتســوا�، وبوركينا فاســو، وبوروندي، ومجهورية أفريقيا الوســطى، وتشــاد، وإســواتيين،  ابلدً  16هناك   3

 وإثيوبيا، وليسوتو، ومالوي، ومايل، والنيجر، ورواندا، وجنوب السودان، وأوغندا، وزامبيا، وزميبابوي.

http://unohrlls.org/almaty-declaration-and-programme-of-action/
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من العجز الغذائي،  ااألفريقية غري الســــاحلية اليت تعاين يف الغالب أيضــــً لتحد�ت اليت تواجهها البلدان لمنها  اوإدراكً  -3
األعضــــــــــاء يف الدورة الثالثني ملؤمتر املنظمة اإلقليمي ألفريقيا إىل أن بلدان العجز الغذائي ميكنها أن البلدان أشــــــــــارت 

ماثلة اليت تؤثر على هاتني الفئتني من تستفيد من جتربة الدول اجلزرية الصغرية النامية يف معاجلة التحد�ت والقضا� امل
 د املؤمتر اختاذ املزيد من اإلجراءات لتلبية احتياجات البلدان اليت تعاين من العجز الغذائي.البلدان. كما أيّ 

 
 األمن حالة واألســـــــــــــــباب الكامنة وراءوهتدف هذه الوثيقة إىل توفري نظرة عامة عن االجتاهات والتطورات احلديثة  -4

إرشــــــاد عملية  حتديد القضــــــا� الرئيســــــية اليت من شــــــأ�ا والتغذية يف البلدان غري الســــــاحلية يف أفريقيا، بغيةالغذائي 
يف بلدان العجز الغذائي الغذائي والتغذية  األمنمن أجل معاجلة التحد�ت املاثلة يف جمايل وضـــــــــــــع بر�مج العمل. 
 .غري الساحلية يف أفريقيا

 

 الغذائي والتغذية يف البلدان األفريقية غري الساحلية األمنحالة  -اثنًيا
 
، من بني مجيع اجلياع يف أفريقيا جنوب الصــــــــحراء مليون شــــــــخص 72، أو املائةيف  40، كان هناك 2010يف عام  -5

، رغم أن عدد 2017حبلول عام  املائةيف  36غري ساحلي. واخنفضت هذه النسبة إىل  ابلدً  16الكربى يعيشون يف 
بشــــــــــكل خاص يف  ا). وكان االرتفاع واضــــــــــحً 1ارتفع يف معظم البلدان (الشــــــــــكل  نقص التغذيةالذين يعانون من 

. 2017و 2010بني عامي  نقص التغذيةالنيجر، حيث تضاعف عدد الذين يعانون من و مجهورية أفريقيا الوسطى 
إســـــــــــــواتيين وليســـــــــــــوتو). وكان هناك و ســـــــــــــوا�، ومالوي، غري أنه مل يكن هناك أي تغيري يف العديد من البلدان (بوت

يف أفريقيا  نقص التغذيةاخنفاض كبري يف إثيوبيا. وابســـــــــتثناء إثيوبيا، ارتفعت نســـــــــبة األشـــــــــخاص الذين يعانون من 
 . املائةيف  26إىل  24جنوب الصحراء يف البلدان غري الساحلية من 

 
 2017و 2010يف البلدان األفريقية غري الساحلية يف عامي  نقص التغذية: عدد الذين يعانون من 1الشكل 

 
 املصدر: منظمة األغذية والزراعة

  

0

5

10

15

20

25

30

ون
ملي

2010 2017



ARC/20/5 5 

 1املقصــــد ، وأحد مؤشــــرات تقييم نقص التغذية(معدل انتشــــار  نقص التغذية، كان معدل انتشــــار 2017ويف عام  -6
)، يف معظم احلاالت، أعلى يف البلدان 2030للقضـــــاء على اجلوع حبلول �اية عام  2 التنمية املســـــتدامة من هدف

). وتشــــــــمل االســــــــتثناءات هلذا االجتاه إثيوبيا ومالوي 2غري الســــــــاحلية مقارنة ابملعدل اإلقليمي الفرعي (الشــــــــكل 
، على الرغم من أن إثيوبيا كانت أعلى بشكل هامشي 2010ومايل. وكانت الصورة متشاهبة إىل حد كبري يف عام 

 أوغندا أدىن بقليل.و لفرعي، من املتوسط اإلقليمي ا
 

 يف البلدان األفريقية غري الساحلية  نقص التغذية: معدل انتشار 2الشكل 

 
 املصدر: منظمة األغذية والزراعة

 
مع مرور الوقت. وشـــــهدت تســـــعة بلدان من أصـــــل عشـــــرة بلدان غري  اوكان منط التغيري يف االنتشـــــار أقل وضـــــوحً  -7

مقارنة ابملتوسط اإلقليمي الفرعي خالل الفرتة ما بني  نقص التغذيةأقل يف مؤشر  اأكرب أو ارتفاعً  اساحلية اخنفاضً 
يف معدالت اجلوع خالل  ا. ويف اآلونة األخرية، شـــهدت معظم البلدان غري الســـاحلية ارتفاعً 2017و 2010عامي 

 ان غري الساحلية. . ومع ذلك، ال يظهر أي منط واضح للبلد2017و 2014الفرتة ما بني عامي 
 
الغذائي يف البلدان األفريقية غري الســـــــــــــــاحلية من خالل  األمنومت أتكيد االجتاه األخري يف معدالت اجلوع وانعدام  -8

وتشـــــــــــــــري التقديرات  4الغذائي. األمنإىل مقياس املعا�ة من انعدام  ااســـــــــــــــتنادً  احلاد الغذائي األمنتقديرات انعدام 
 األمنإىل أن انتشـــــــــار انعدام ، 2018و 2016اخلاصـــــــــة أبفريقيا جنوب الصـــــــــحراء الكربى، يف الفرتة ما بني عامي 

الغذائي احلاد يف إمجايل الســــــكان كان أكثر إاثرة للقلق يف البلدان غري الســــــاحلية، حيث كان معدل االنتشــــــار يف 

                                                      
ال حيصــــلون على الغذاء الكايف واملغذي بســــبب االفتقار إىل املال أو موارد  ناد واملعتدل عدد األشــــخاص الذيانعدام األمن الغذائي احل انتشــــاريقيس   4

حد األشـــــــخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي احلاد قد فرغوا عادة من األغذية واألســـــــوأ من ذلك أ�م مل يتناولوا الطعام منذ يوم واأخرى. وإن 
 األشــــــــــــخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي املعتدل حالة من عدم اليقني بشــــــــــــأن قدرهتم على احلصــــــــــــول على األغذية جه ). ويوا(أو عدة أ�م

 .وقد ُأجربوا على تقدمي التنازالت يف ما يتعّلق جبودة األغذية اليت يستهلكو�ا و/أو كمّيتها
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، املائةيف  25.1 االنتشــــار يف أفريقيا جنوب الصــــحراء الكربى البالغ مجيع البلدان غري الســــاحلية أعلى من متوســــط
الغذائي احلاد أو املعتدل إىل  األمنيف كل من النيجر ومالوي. وتشــــــري تقديرات انعدام  املائةيف  51.7ووصــــــل إىل 

 وجود منط مماثل من االنتشار املرتفع مقارنة ابلبلدان األخرى يف املنطقة.  
 
، كانت النزاعات، تليها الظروف املناخية الشــديدة والصــدمات االقتصــادية، هي األســباب الرئيســية 2018ويف عام  -9

هناك  توكان 5الغذائي احلاد، يف أفريقيا. األمنلألزمات الغذائية، أي احلاالت اليت يعاين فيها الناس من انعدام 
ــــــــــــ )، مقارنةً املائةيف  69غري ساحلي (حوايل  ابلدً  16من أصل  11أزمات أو صراعات يف   ابلدً  39من أصل  22بـ

غري ساحلي من أزمات غذائية  ابلدً  16من أصل بلدان  9 ت). وقد عاناملائةيف  56لديه سواحل (أقل بقليل من 
 . 2018يف عام 

 
أمناط  –م والوزن الزائد أي اهلزال والتقزّ  –وتتبع مؤشــــــــــرات التغذية الرئيســــــــــية لدى األطفال دون ســــــــــن اخلامســــــــــة  -10

من حتديدها من خالل وضــــعها كبلدان غري ســــاحلية. وينطبق ذلك  اإلقليمي الفرعي بصــــورة عامة، بدًال املتوســــط 
 على انتشــــــــار الســــــــمنة لدى البالغني، واخنفاض الوزن عند الوالدة، والرضــــــــاعة الطبيعية اخلالصــــــــة حىت عمر اأيضــــــــً 

وإسواتيين إثيوبيا و ال سيما  –حققت عدة بلدان أشهر، وفقر الدم بني النساء اللوايت هّن يف سن اإلجناب. وقد  6
اخنفاضات كبرية (أكرب من املتوسط اإلقليمي الفرعي)  – ومالوي وليسوتو ورواندا وزميبابويوأوغندا وبوركينا فاسو 

 .2018و 2012يف انتشار التقزم عند األطفال دون سن اخلامسة بني عامي 
 

 االجتماعية اجتاهات النمو االقتصادي والتنمية -اثلثًا
 

الســـــــاحلية، ولكن ليس كلها، هو أقل من املتوســـــــط  غري نصـــــــيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف معظم البلدان -11
اإلقليمي الفرعي لكل منها. ومل تتغري هذه الصـــــورة خالل العقدين األخريين. وال توجد أمناط واضـــــحة يف ما يتعلق 
بنمو نصــــــــــــيب الفرد من النتاج احمللي اإلمجايل على مدى الســــــــــــنوات املاضــــــــــــية؛ ويف الواقع، هناك جتانس كبري بني 

خالل الفرتة ما بني  اقتصــاد�ً  اأو كســادً  اضــعيفً  األقاليم الفرعية. وقد شــهدت عدة بلدان غري ســاحلية منوً البلدان وا
خالل  اومتناســقً  قو�ً  اقتصــاد�ً  ا. ويف املقابل، ســجلت بعض البلدان، مثل إثيوبيا ورواندا، منوً 2018و 2000عامي 

 نفس الفرتة.
 

ع حبســــــب  -12 اإلقليم الفرعي، كما خيتلف الوضــــــع النســــــيب للبلدان غري الســــــاحلية مقابل وخيتلف معدل وفيات الرضــــــّ
وســـط وغرب أفريقيا، متيل املؤشـــرات إىل أن إىل . وابلنســـبة ااملتوســـط اإلقليمي الفرعي حبســـب اإلقليم الفرعي أيضًـــ 

م. ومع تكون أقل أو أســــــوأ، ومعدالت البلدان غري الســــــاحلية يف وســــــط أفريقيا هي أقل من املتوســــــط بشــــــكل عا
ذلك، هذا الوضع ال ينطبق على مجيع البلدان غري الساحلية. ومقارنة ابألقاليم الفرعية اخلاصة هبا، تتمتع بوتسوا� 

  ، وابلوصول إىل الكهرابء.اومايل ورواندا مبؤشرات تنمية اجتماعية أقوى نسبيً 

                                                      
 ، بغض النظر عن األسباب أو السياق أو املدة.املعيشةيشري انعدام األمن الغذائي احلاد إىل احلرمان من الغذاء الذي يهدد احلياة، أو سبل   5
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 التحول الزراعي واإلنتاج واالستثمار العام يف الزراعة -رابًعا
 

يتميز اإلنتاج الزراعي يف البلدان األفريقية غري الســـــــــــــــاحلية مبجموعة متنوعة من نظم اإلنتاج يف ما يتعلق ابلظروف  -13
وعلى ســـــبيل املثال، تتكون البلدان غري  6الزراعية البيئية، واســـــتخدام األراضـــــي، وكمية األراضـــــي الصـــــاحلة للزراعة.

أو شـــبه القاحلة، وتســـتخدم يف الغالب كمراعي. وإن منطقة  الســـاحلية يف الســـاحل يف املعظم من األراضـــي اجلافة
اجلنوب األفريقي شــــبه رطبة وفيها اختالفات كبرية يف املناخ والرتبة واســــتخدام األراضــــي، يف حني أن منطقة وســــط 

 من األراضــــي الزراعية يف تشــــاد املائةيف  90حوايل  ، اســــتخدم2011ويف عام  7أفريقيا تتكون من األراضــــي الرطبة.
 املائةيف  79مليون هكتـار اســـــــــــــــتخـدم منهـا  1.9 رواندا كان يفبينمـا  مليون هكتـار كمرعى دائم، و  49.6البـالغـة 

يف البلدان غري الســاحلية على  أراض صــاحلة للزراعة هناك كأراضــي صــاحلة للزراعة أو للمحاصــيل الدائمة. وكانت
). املائة يف 47) ورواندا (املائةيف  40) ومالوي (املائةيف  47يف بوروندي( 2016عام  النحو الذي تشري إليه بيا�ت

 املائةيف  10حوايل  )تشــاد وإثيوبياينتج بلدان (كما أن موارد الثروة احليوانية وفرية يف البلدان غري الســاحلية، حيث 
من مســـــــــاحة  املائة يف 36من اللحوم يف أفريقيا جنوب الصـــــــــحراء الكربى. ومتثل البلدان األفريقية غري الســـــــــاحلية 

ما يف تشــــاد ومايل يســــ منها فقط أراضــــي زراعية (ال املائةيف  26األراضــــي الواقعة جنوب الصــــحراء الكربى، ولكن 
للمراعي الــدائمــة. وتتمتع  املــائــةيف  25منهــا صــــــــــــــــاحلــة للزراعــة واحملــاصـــــــــــــــيــل الــدائمــة، و املــائــةيف  32والنيجر)، و

ة ابلقدرة على اســتغالل هذا التنوع الواســع يف املناطق اإليكولوجية االســتثمارات العامة واخلاصــة املســتدامة يف الزراع
 الزراعية من أجل التحول الزراعي الذي ميكن أن حيسن حياة ماليني الناس يف هذه البلدان.

 
يف وعلى الرغم من هذا التنوع يف الظروف اإليكولوجية الزراعية، ال تزال اإلنتاجية الزراعية دون مســــــــــتوى إمكا�هتا  -14

العديد من البلدان األفريقية غري الســــاحلية. ويُعد اخنفاض اســــتخدام املدخالت من األســــباب الرئيســــية وراء ذلك. 
فعلى سبيل املثال، يتم توزيع استخدام األمسدة بشكل غري متساو، حيث يقل إمجايل استهالك األمسدة (كيلوغرام 

وزامبيا)  ن غري ســاحلية (بوتســوا� ومالوي ومايلعة بلدالكل هكتار) عن املتوســط األفريقي. ومع ذلك، أفادت أرب
 عن معدل استهالك لألمسدة يفوق املتوسط األفريقي.

 
حصـــة متوســـطة من القيمة املضـــافة  –لديها بيا�ت  ابلدً  15من أصـــل  10 –ولدى معظم البلدان غري الســـاحلية  -15

للقطاع الزراعي  اربز احلصة املرتفعة نسبيً فريقيا. وتُ أل ائةامليف  15أعلى من متوسط اإلمجايل للزراعة يف الناتج احمللي 
البلدان األفريقية غري الســـاحلية، مما جيعلها  معظم يف الناتج احمللي اإلمجايل التنوع احملدود يف هيكل االقتصـــادات يف

 أكثر عرضة للمخاطر املرتبطة ابملناخ.
  

                                                      
الصـــاحلة تشـــمل األراضـــي الزراعية األراضـــي الصـــاحلة للزراعة، وكذلك األراضـــي املخصـــصـــة للمحاصـــيل الدائمة، واملراعي الدائمة. وتشـــمل األراضـــي   6

)، واملروج املؤقتة حتســـــــب املناطق املزروعة مرتني مرة واحدةللزراعة األراضـــــــي اليت حددهتا منظمة األغذية والزراعة على أ�ا أراضـــــــي للمحاصـــــــيل املؤقتة (
 هجورة نتيجة للتحول يف الزراعة.. وُتستثىن األراضي املااليت تتم إراحتها مؤقتً للرعي، واألراضي الواقعة حتت حدائق األسواق أو املطابخ، واألراضي 

. منظمة التقرير األســـــــــاســـــــــي –تقرير حالة موارد الرتبة يف العامل . 2015منظمة األغذية والزراعة وجمموعة اخلرباء الفنية احلكومية الدولية املعنية ابلرتبة.   7
 املعنية ابلرتبة. روما، إيطاليا.األغذية والزراعة لألمم املتحدة وجمموعة اخلرباء الفنية احلكومية الدولية 
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 لناتج احمللي اإلمجايل)ل ئويةاملنسبة ال: القيمة املضافة الزراعية (3الشكل 

 
 نظام التحليل االسرتاتيجي ودعم املعارف اإلقليمياملصدر: 

 
واحلّد من الفقر. وهناك تباين  الغذائي األمنوحتسني  داة أساسية لتعزيز النمو الزراعييُعد اإلنفاق العام يف الزراعة أ -16

كبري يف االستثمارات العامة اليت ميكن أن تعزز القدرة على حتقيق النتائج يف الزراعة يف العديد من البلدان األفريقية 
غري الســـــــاحلية. ويســـــــتثمر عدد قليل من البلدان األفريقية غري الســـــــاحلية يف الزراعة عند مســـــــتوى هدف الرب�مج 

على األقل من النفقات العامة. وخالل فرتة  املائةيف  10الزراعية يف أفريقيا، أو أعلى منه، أي الشـــــــــــــــامل للتنمية 
مالوي.  يف املائةيف  15يف بوتســـــــــوا� و املائةيف  2تراوحت حصـــــــــة اإلنفاق العام يف الزراعة ما بني  2015-2017

هدف الرب�مج  –وزامبيا  وانداايل ور وم هي بوركينا فاســـــــــــو ومالوي –ويف الوقت نفســـــــــــه، حققت مخســـــــــــة بلدان 
ض ما يقارب نصــف البلدان ، أو أ�ا حافظت عليه. وخفّ املائةيف  10الشــامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا املتمثل يف 

 . 2017-2015و 2013-2011األفريقية غري الساحلية حصة اإلنفاق العام يف الزراعة يف فرتيت 
 

الغذائي  األمناالســـتثمارات العامة اليت حتقق أعلى مردود للزراعة و  ةهييف ما ابلســـياســـاتويتمثل ســـؤال هام يتعلق  -17
 والتغــذيــة. وقــد ثبــت أن اإلنفــاق العــام على الزراعــة والتعليم والطرق يســـــــــــــــهم بقوة يف النمو الزراعي عرب األقــاليم، 

إلرشـــــاد، ابســـــتمرار، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة. وضـــــمن قطاع الزراعة، حقق االســـــتثمار يف جمال البحوث وا
الغذائي والتغذية. وقد يوجه فهم أتثري أنواع خمتلفة  األمنبتحسني  اعائدات كبرية للغاية لنمو اإلنتاجية، يرتبط غالبً 

 من حيثمن االســـــــتثمارات العامة صـــــــانعي الســـــــياســـــــات لتحفيز مزيج من االســـــــتثمارات اليت حتقق أعلى النتائج 
  8الغذائي والتغذية. األمنالزراعة و 

  

                                                      
 .2012: االستثمار يف الزراعة من أجل مستقبل أفضل. منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، روما، 2012حالة األغذية والزراعة لعام   8
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ابإلضافة إىل االستثمارات العامة، ستكون هناك حاجة إىل مبالغ كبرية من التمويل اخلاص يف العديد من البلدان و  -18
 يف شــركاءالأو غري ســاحلية، ألن التمويل احلايل من املصــادر العامة و  أو بلدان عبور األفريقية، ســواء كانت ســاحلية

بنك التنمية   التنمية واإلقراض التجاري أقل بكثري من االســـــــــــــــتثمارات املطلوبة لتحويل الزراعة. وتشـــــــــــــــري تقديرات
مليار دوالر  40و 32بني  يف املتوســــــــــــط ما، إىل اســــــــــــتثمارات إضــــــــــــافية ترتاوح ااألفريقي إىل أن هناك حاجة، نوعً 

ســـــــــّد فجوة االســـــــــتثمار بذل جهود متواصـــــــــلة جلذب  لتمويل التحول الزراعي يف أفريقيا. ويتطلب أمريكي ســـــــــنو�ً 
التمويل اخلاص واملؤســـســـي إىل نظم الزراعة واألغذية. وحتتاج البلدان اليت تســـعى إىل جذب هذه االســـتثمارات إىل 

، وتؤسس أسواق ينمو الزراعالنشاء بيئات مواتية لالستثمارات اخلاصة، مبا يف ذلك السياسات واللوائح اليت تعزز إ
اســـتخدام حلول متويل  ايدة األداء، ومتّكن االســـتثمارات اخلاصـــة على طول ســـالســـل القيمة. وميكن أيضًـــ أغذية ج

املعدلة حســـــــــــــــب  العائداتمبتكرة مثل أدوات إزالة املخاطر والتمويل املختلط، ابإلضـــــــــــــــافة إىل إظهار إمكا�ت 
 لتعبئة متويل خاص إضايف لالستثمار يف الزراعة. األعمال التجارية الزراعيةمشاريع ة و يشاريع الزراعاملاملخاطر يف 

 
الغذائي واحلّد من الفقر يف الريف.  األمنلتحســـــــــــــني  ضـــــــــــــرور�ً  اويعترب احلفاظ على النمو الزراعي اإلجيايب شـــــــــــــرطً  -19

على األقل  املائةيف  6يف الزراعة بنســـبة  اهذا الصـــدد، ســـجل عدد قليل من البلدان األفريقية غري الســـاحلية منوً  ويف
)، ومـــايل املـــائـــةيف  5.3وهي إثيوبيـــا ( –. وخالل هـــذه الفرتة، جتـــاوزت أربعـــة بلـــدان فقط 2017-2015يف فرتة 

بة  –) املائةيف  5.3)، ورواندا (املائةيف  6.3)، والنيجر (املائةيف  6.7( للنمو الزراعي، يف حني  املائةيف  5نســـــــــــــــ
مالوي أي منو على اإلطالق. و . ومل تشـــــــــــهد ليســـــــــــوتو املائة يف 4و 2بلدان معدالت منو زراعي بني  7ســـــــــــجلت 

 .اسلبيً  امنوً  –هي مجهورية بوروندي ومجهورية جنوب السودان ومملكة إسواتيين  – بلدان ةوشهدت ثالث
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 إلنفاق اإلمجايل)ل (النسبة املئوية: اإلنفاق احلكومي على الزراعة 4الشكل 

 
 ReSAKSSاملصدر: 

 
 والقدرة التنافسيةالتجارة  -خامًسا

 
على التجارة، أي أكثر بقليل من بقية أفريقيا جنوب الصحراء  اكبريً   اتعتمد البلدان غري الساحلية يف أفريقيا اعتمادً  -20

ابلنســـبة  املائةيف  74، كنســـبة من الناتج احمللي اإلمجايل، 2013-2011الكربى. وقد بلغ متوســـط التجارة، يف فرتة 
ألفريقيا جنوب الصـحراء الكربى ككّل. وابإلضـافة إىل  املائةيف  71األفريقية غري السـاحلية، مقارنة بـــــــــــــــــلبلدان إىل ا

. وتعاين معظم البلدان اذلك، فإن امليزان التجاري سليب، حيث جتاوزت الواردات الصادرات يف مجيع احلاالت تقريبً 
 مستمر.األفريقية غري الساحلية، ابستثناء بوتسوا�، من عجز جتاري 
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لنــاتج احمللي اإلمجــايل) يف البلــدان األفريقيــة غري الســــــــــــاحليــة يف أفريقيــا لئويــة املنســـــــــــبــة ال: التجــارة (5الشـــــــــــكــل 
 الصحراء الكربى جنوب

 
 املصدر: حساابت املؤلفني النفتاح التجارة مرجحة ابلقيمة التجارية ابستخدام بيا�ت البنك الدويل.

 
السـاحلية قاعدة إنتاج ضـيقة. وترتكز صـادراهتا إما على السـلع الزراعية ذات القيمة املضـافة  لدى البلدان األفريقية غري -21

احملدودة، أو على ســــــــلع التعدين. وجتعل هذه القدرات اإلنتاجية احملدودة وهياكل التصــــــــدير غري املتنوعة هذه البلدان 
ية. وترتكز الصـــــــادرات على األملاس يف عرضـــــــة بدرجة كبرية للصـــــــدمات اخلارجية، مثل اخنفاض أســـــــعار الســـــــلع العامل

 6ويبني الشــــــكل  9بوتســــــوا�، والنفط يف تشــــــاد، والذهب والقطن يف مايل، واليورانيوم يف النيجر، والنحاس يف زامبيا.
بوتســوا� وتشــاد ومايل وزامبيا أبعلى تركيز للصــادرات، وابلتايل فإ�ا و وتتمتع بوركينا فاســو  10مؤشــر تركيز الصــادرات.

 أوغندا هي الوحيدة اليت لديها مؤشر تركيز أقل من أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ككّل. و . انوعً أقل ت
  

                                                      
9  ank.org/countrysnapshot/en/WLD/textviewhttps://wits.worldb. 

إىل أن صـــــادرات أو واردات البلد ترتكز بشـــــدة على عدد قليل من املنتجات. وبعكس ذلك، فإن القيم األقرب إىل  1تشـــــري قيمة للمؤشـــــر قريبة من   10
 بني سلسلة من املنتجات. اصفر تعكس أن الصادرات أو الواردات موزعة بشكل أكثر جتانسً 
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 .2017-2015متوسط فرتة  – Hirschman-Herfindahl(11شر : مؤشر تركيز املنتج (مؤ 6الشكل 

 
 (األونكتاد) املصدر: إحصاءات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

 
. وتبلغ صـــــادرات البلدان األفريقية االكّلي، يظل التكامل التجاري يف البلدان غري الســـــاحلية منخفضـــــً ومن املنظور  -22

. وضــمن اإلقليم، متثل العبورلبلدان  املائةيف  1.4مقابل  املائةيف  0.2غري الســاحلية كحصــة من الصــادرات العاملية 
ادرات أفريقيا جنوب الصــــحراء الكربى إىل العامل، من صــــ املائةيف  12.6صــــادرات البلدان األفريقية غري الســــاحلية 

 . املائةيف  87.4 العبوربينما متثل صادرات بلدان 
 

وإن املعدالت العالية للتعريفات اجلمركية وغريها من احلواجز غري اجلمركية يف بعض البلدان األفريقية غري الســــاحلية  -23
ويسبب ذلك خسارة كبرية يف الرفاه بسبب  12ع يف الصادرات.تبقيها حممية بدرجة عالية وتؤدي إىل اخنفاض التنوي

 ارتفاع األسعار اليت يتحملها املستهلك، وارتفاع تكاليف استرياد املنتجات الوسيطة واملعدات واألدوات.
 

 العبور، من املرجح أن تســـــــــــــــتفيــد البلــدان األفريقيــة غري الســــــــــــــــاحليــة بــدرجــة أقــل من بلــدان العبورببلــدان  ومقــارنــةً  -24
الغذائي  األمنالفرص التجارية يف أســــــواق التصــــــدير اإلقليمية والعاملية لتحفيز النمو االقتصــــــادي ومعاجلة حالة  من

إىل ســـــــتة  امؤشـــــــر األداء اللوجســـــــيت، وهو مقياس للعمليات اللوجســـــــتية التجارية اســـــــتنادً  1فيها. ويعرض اجلدول 
 وتشـــــــــــري البيا�ت املتاحة إىل أن ثالثة بلدان أفريقية غري ســـــــــــاحلية 13مرتفع) 5منخفض، إىل  1مقاييس أداء (من 

تتفوق يف أدائها على متوســــــــط مؤشــــــــر األداء  –) 2.99) ورواندا (3.04) وأوغندا (3.04هي بوتســــــــوا� ( –فقط 
 .2.4اللوجسيت ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى البالغ 

 

                                                      
 لتحديد القدرة التنافسية للسوق. الرتكيز السوق، وُيستخدم أيضً  اشائعً  امقياسً  Hirschman-Herfindahlيعد مؤشر   11
12  Calix, J-Lopezو ،.Pitigala, N )2019.( ري الســــاحلية أن تفعل؟ الســــياســــة التجارية لتحفيز تنويع الصــــادرات: ماذا ينبغي على البلدان اهلشــــة غ

 والنيجر. حاالت مايل وتشاد
لقي يشــمل مؤشــر األداء اللوجســيت كفاءة وجودة اخلدمات اللوجســتية، وســهولة ترتيب الشــحنات ذات األســعار التنافســية، ووترية وصــول الشــحنات للمت  13

 ملية التخليص اجلمركي.يف غضون الوقت احملدد أو املتوقع، وجودة البنية التحتية املتعلقة ابلتجارة والنقل، والقدرة على تتبع الشحنات، وكفاءة ع

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

2017-2015متوسط 



ARC/20/5 13 

 : بيا�ت تيسري التجارة لبلدان خمتارة1اجلدول 
 

كلفة االسترياد 
(ابلدوالر األمريكي 

 لكل حاوية)

كلفة التصدير 
(ابلدوالر 

األمريكي لكل 
 حاوية)

كلفة االسترياد  اسم البلد
(ابلدوالر األمريكي 

 لكل حاوية)

كلفة التصدير 
(ابلدوالر األمريكي 

 لكل حاوية)

 اسم البلد

 بلد غري ساحلي عبوربلد 
 تشاد 6615 9025 الكامريون 1379 2267
 مايل 2440 4540 السنغال 1225 1940
 بوركينا فاسو 2305 4330 غا� 875 1360
    كوت ديفوار 1390 1960
    توغو 1015 1190
 إثيوبيا 2380 2960 جيبويت 885 910

 املصدر: البنك الدويل
 

جماورة هلا بعض األمناط املثرية  عبورســـاحلية خمتارة ودول ة بني تكلفة التجارة عرب احلدود لبلدان غري وتوضـــح مقارن -25
بتكاليف تصـــــــــــــــدير واســـــــــــــــترياد للحاوية أقل من تكاليف البلدان غري  اعمومً  العبور، تتميز بلدان لالهتمام. أوًال 

، لديها من عبوريبويت هي ثلث تكلفة إثيوبيا. وابملثل فإن غا�، وهي بلد جلالساحلية. وتكلفة التجارة عرب احلدود 
لتصــــدير احلاوية الواحدة يف غرب أفريقيا بســــبب التحســــينات يف تســــهيل التجارة والبنية التحتية بني أقل التكاليف 

مقارنة  العبوربلدان إىل ، مييل التباين يف تكلفة تصدير واسترياد احلاوية إىل أن يكون أقل ابلنسبة االلوجستية. واثنيً 
. العبوربلدان إىل ابلنســبة  االســترياد هي نفســها تقريبً ابلبلدان غري الســاحلية. وبعبارة أخرى، فإن تكلفة التصــدير وا

، تؤثر املسافة إىل امليناء على تكلفة التجارة عرب احلدود. وتشكل الطرق الربية اجلزء األكرب من إمجايل التجارة اواثلثً 
يف حني أن نســــبة ضــــئيلة فقط من التجارة تتم ابســــتخدام  14من حركة البضــــائع، املائةيف  80األفريقية، حيث متثل 

 كــلــم) ومــــــــايل  1900-1800تشــــــــــــــــــــــاد (و كــلــم)   1900-1100الــنــقــــــــل اجلــوي. ولــــــــدى بــوركــيــنــــــــا فــــــــاســــــــــــــــو (
كلم) بعض أكرب املســــافات إىل املوانئ البحرية. ومع ذلك، فإن تكاليف تصــــدير واســــترياد حاوية   1400 -1200(

ن تكاليف تشــاد، مما يشــري إىل أن البلدان غري الســاحلية ميكنها التغلب على مايل هي أقل بكثري مو لبوركينا فاســو 
 سلبياهتا اجلغرافية وحتسني قدرهتا التنافسية التجارية من خالل التدابري واالستثمارات التجارية املناسبة.

 
الســــاحلية، مبا يف ذلك مضــــايقات يثري املســــتوى العايل من االعتماد على النقل الربي حتد�ت للبلدان األفريقية غري و  -26

إىل عدد  اعلى الطرق (كثرة نقاط التفتيش، والتأخري، والرشـــوة). وخيضـــع التجار الذين يســـتخدمون النقل الربي أيضًـــ 
الشـــفافية. وتشـــرح  وقلةكبري من الضـــرائب والرســـوم اجلمركية على احلدود، مما يؤدي إىل ز�دة عدم القدرة على التنبؤ 

د اليت يســــــــــــــهل اخرتاقها، أمهية التجارة غري الرمسية يف التجارة عرب احلدود. و  جانب طبيعة احلدهذه التحد�ت، إىل
ـــــــة  ـــــــال، تقـــــــدر قيمـــــــة الصـــــــــــــــــــــادرات غري الرمسي ـــــــل املث ـــــــث التجـــــــارة الرمسيـــــــةألوعلى ســـــــــــــــبي ـــــــدا بقيمـــــــة ثل  وغن

                                                      
 أفريقيا.يف ). استعراض التقرير عن النقل 2009اللجنة االقتصادية ألفريقيا (  14
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(النيجر،  هي غري رمسية ). وحوايل ثلثي جتارة النيجر مع نيجري�2013(أوغندا، الدراسة التشخيصية لتكامل التجارة، 
  15رمسية. من التجارة الزراعية يف تشاد هي غري املائةيف  84). وحوايل 2008الدراسة التشخيصية لتكامل التجارة، 

 
 االتصــــــــــاالت. ويعترب الوصــــــــــول إىل اإلنرتنت ضــــــــــرور�ً  املعلومات وهناك بعد آخر للتواصــــــــــل وهو تطور تكنولوجيا -27

يف ز�دة  احامسً  اللشــــركات واملؤســــســــات العامة واألســــر للعمل بكفاءة يف االقتصــــاد احلديث، وميكن أن يلعب دورً 
وتعزيز القدرة التنافسية وتسهيل التجارة اإلقليمية والعاملية. ويف السنوات األخرية، منا الوصول إىل اإلنرتنت  التواصل

ن هناك اختالفات ملحوظة يف اســــــــــــتخدام اإلنرتنت بني دول بســــــــــــرعة يف أفريقيا جنوب الصــــــــــــحراء الكربى، ولك
اإلقليم. وتســــــتخدم البلدان األفريقية غري الســــــاحلية اإلنرتنت أقل بشــــــكل خاص، ألن تكلفة البنية التحتية الالزمة 

املســوح  . وتشــري بيا�تالعبورلتوفري البنية التحتية املادية هي أغلى، ويعتمد الوصــول إىل اإلنرتنت فيها على بلدان 
فقط من الســـكان اإلنرتنت،  املائةيف  )1( إىل أنه يف البلدان غري الســـاحلية مثل بوروندي والنيجر، يســـتخدم واحد

من سكان  املائةيف  20 ويف املقابل، يستخدم 16لسكان يف تشاد.لفقط  املائةيف  )2( ثننياوتصل هذه النسبة إىل 
رواندا اإلنرتنت، مما يوحي أبن االســتثمارات العامة لتوســيع الوصــول إىل الكهرابء واإلنرتنت ضــرورية لضــمان حتقيق 

يف املناطق الريفية اليت حتتوي على  ز�دة يف اســـــــتخدام اإلنرتنت، وال ســـــــيما توســـــــيع نطاق الوصـــــــول إىل اخلدمات
 غذائي وسوء التغذية.ال األمنغالبية األسر اليت تعاين من انعدام 

 
وتظهر مؤشـــــرات القدرة التنافســـــية، مثل مؤشـــــرات ممارســـــة أنشـــــطة األعمال، ومؤشـــــر القدرة التنافســـــية العاملية، أن  -28

 امصنفً  ابلدً  190االقتصادات األفريقية غري الساحلية متيل إىل أن يكون أداؤها منخفض مقارنة بنظرياهتا. ومن بني 
تشاد و يف تصنيف سهولة ممارسة األعمال، تعد االقتصادات األفريقية غري الساحلية مثل مجهورية أفريقيا الوسطى، 

لســـــاحلية وجنوب الســـــودان، من بني الدول العشـــــر األدىن. وابملثل، فإن مثانية من بني االقتصـــــادات األفريقية غري ا
ل من متوســـط املؤشـــر ألفريقيا جنوب الصـــحراء الكربى الذي لديها مؤشـــر للقدرة التنافســـية العاملية أق الســـتة عشـــر

، مع تشـــاد يف أســـفل مجيع االقتصـــادات اليت متت دراســـتها. ومع ذلك، هناك تباينات هائلة يف كل من 45.2يبلغ 
مؤشـــرات ممارســـة أنشـــطة األعمال والقدرة التنافســـية العاملية ضـــمن االقتصـــادات األفريقية غري الســـاحلية. وتســـجل 

يف تصنيف سهولة ممارسة األعمال. وتسجل بوتسوا� ورواندا وأوغندا  ااقتصادً  50وهي من أفضل  اأداًء رائعً  رواندا
ما يتعلق مبؤشـــر القدرة التنافســـية العاملية. ويشـــري  وزامبيا أداًء أعلى من متوســـط أفريقيا جنوب الصـــحراء الكربى يف

إبمكان البلدان حتســني  يزال ال أنه بغض النظر عن اجلغرافيا،هذا التنوع الواســع يف تصــنيف القدرات التنافســية إىل 
بيئات األعمال التنظيمية والقدرة التنافســـــية اخلاصـــــة هبا، واليت تعترب حيوية لتحقيق النمو املســـــتمر وتوليد الوظائف 

 والدخل، وذلك من خالل سياسات استباقية وقيادة ملتزمة.
 

 الغذائي  األمنالقضا� الرئيسية لوضع بر�مج عمل ملواجهة حتد�ت  -سادًسا
 والتغذية يف البلدان األفريقية غري الساحلية

                                                      
15  Calix, J-Lopezو ،Pitigala, N .)2019.(  الســـياســـة التجارية لتحفيز تنويع الصـــادرات: ماذا ينبغي على البلدان اهلشـــة غري الســـاحلية أن تفعل؟

 حاالت مايل، وتشاد، والنيجر.
 ، جمموعة البنك الدويل.2019، مارس/آذار 13لفقر والعدالة، رقم املذكرات اخلاصة ابالوصول إىل اإلنرتنت يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى،   16
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تواجه البلدان األفريقية غري الســـــــــاحلية احتياجات تنموية خاصـــــــــة وحتد�ت لألمن الغذائي تعيق إمكا�هتا اإلمنائية  -29

على النحو الذي أوصــــــى به املؤمتر اإلقليمي يف دورته الثالثني، مثة حاجة واالندماج الفعال يف االقتصــــــاد العاملي. و 
أن  خلطة العمل املقرتحة ينبغيو لتلبية احتياجات بلدان العجز الغذائي غري الســـــــــــــــاحلية ملحة إىل اختاذ إجراءات 

تماشــــــــــى مع بر�مج عمل أملايت واتفاق تيســــــــــري التجارة ملنظمة التجارة العاملية، اللذين يوفران فرصــــــــــة فريدة لتعزيز ت
  اجملاورة هلا. العبورالتعاون بني البلدان األفريقية غري الساحلية وبلدان 

 
لضــــرورة احملدد الرئيســــي النعدام وتوضــــح القضــــا� احملددة يف هذه الوثيقة أن اجلغرافيا، على رغم أمهيتها، ليســــت اب -30

يف  املحوظً  اتقدمً   وقد أحرزت يف أفريقيا البلدان غري الســـاحليةوقد أحرز عدد من  .الغذائي وســـوء التغذية األمن
 األمنإىل انعدام  االغذائي والتغذية اخلاصــــــة به، مما يشــــــري إىل أن حالة عدم االســــــتقرار ال ترتجم تلقائيً  األمنحالة 

 ء التغذية.الغذائي وسو 
 

إلطالق إمكا�ت  احامسً  اوتعترب ز�دة اســــتثمارات القطاعني العام واخلاص يف الزراعة يف البلدان غري الســــاحلية أمرً  -31
موارد األراضـــــــــــــــي والثروة احليوانية الوفرية وحتقيق نتائج تؤدي إىل ز�دة اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية وكذلك 
حتســــــــــــني حياة ماليني األشــــــــــــخاص الذين يعتمدون على الزراعة يف معيشــــــــــــتهم. وإن اعتماد البلدان األفريقية غري 

بلدان �مية منخفضــــــة الدخل وتتمتع مبوارد وهياكل اقتصــــــادية مماثلة،  اأيضــــــً  اليت هي العبورالســــــاحلية على بلدان 
على  كامًال   اللغاية. وتعتمد البلدان األفريقية غري الســــــاحلية اعتمادً  اجيعل الوضــــــع يف البلدان غري الســــــاحلية صــــــعبً 

 ابعدً  هو اآلخر ضــــــائع. وميثل االســــــتقراراجملاورة هلا واإلجراءات اإلدارية املتعلقة بنقل الب العبورالبنية التحتية لبلدان 
لألمن الغذائي، مما جيعل جهود التنســــــيق اإلقليمية ضــــــرورية للحد من تقلبات األســــــعار اســــــتجابة لصــــــدمات  اهامً 

وضع بر�مج عمل شامل وموجه حنو حتقيق النتائج ومقيد جبدول  ابلتايل، فثمة حاجة ملحة إىلاألسعار الدولية. و 
ملعاجلة اجلوانب املادية وغري املادية للنقل والتواصـــــــــــــل  العبورســـــــــــــياســـــــــــــات ل اهلامة الحاتصـــــــــــــاإلزمين، يركز على 

 .العبوروتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف البلدان غري الساحلية ويف بلدان 
 

الغذائي والتغذية يف  األمنمن احلل للتصـــــدي لتحد�ت  اوينبغي أن يكون الرتكيز الواضـــــح على جتارة األغذية جزءً  -32
أن تزيد من توافر وتنوع  األغذيةالبلدان األفريقية غري الســـــــاحلية. وميكن للســـــــياســـــــات التجارية اليت تفتح أســـــــواق 

بدرجة عالية يف كثري من األحيان، وأن ختفض أســعارها للمســتهلكني. ويف الوقت نفســه، قد يؤدي  اجملهزةاألغذية 
ما تكون أقل كثافة من  اســــــــتوردة إىل ز�دة اســــــــتهالك األغذية الرخيصــــــــة اليت غالبً االعتماد الكبري على األغذية امل

املغذ�ت، أو أ�ا حتتوي على نســـــــب عالية من الدهون والســـــــكر وامللح. وابلتايل، من حيث حيث الطاقة، وفقرية 
ملمارســــات تغذوية بني جعل األغذية رخيصــــة وأبســــعار معقولة، والرتويج  مقايضــــاتجيب إيالء االعتبار الدقيق لل

من تناول األغذية ذات القيمة التغذوية املتدنية. ويعترب تشـــجيع إنتاج األغذية الصـــحية واملغذية،  أفضـــل، مثل احلدّ 
األغذية األفريقية األصــــــلية،  يشــــــمل، مبا املتعلقة بذلك، من اإلجراءات ذات األولوية وتســــــويقها وجتهيزها وتوزيعها

 ذائية ومكافحة مجيع أشكال سوء التغذية.اليت تسهم يف حتسني النظم الغ
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جديدة ملواجهة حتد�ت  اتوفر اإلجراءات االســـــتباقية إلشـــــراك البلدان غري الســـــاحلية يف املبادرات اإلقليمية فرصـــــً و  -33
الغذائي والتغذية. ويعترب أن لإلدماج اإلقليمي من خالل حتســـــــــــــــني اخلدمات اللوجســـــــــــــــتية التجارية والبنية  األمن

مــا بني القــارات، مبــا يف ذلــك املنتجــات الزراعيــة  يف التحتيــة، على ســـــــــــــــبيــل املثــال، أكرب إمكــا�ت لتعزيز التجــارة
 وتشمل اإلجراءات اإلقليمية ما يلي: 17.لبلدان األفريقية غري الساحليةإىل اوالغذائية، وخاصة ابلنسبة 

 
تعمل مبادرات االحتاد األفريقي مثل بر�مج تطوير البنية التحتية األفريقية، مع اجملموعات االقتصادية اإلقليمية  •

والدول األعضـــاء على معاجلة العراقيل يف البنية التحتية بشـــكل تدرجيي وحتســـني القدرة التنافســـية التجارية من 
البنية التحتية العابرة للحدود (الطرق، والســــكك احلديدية، والطاقة، واملياه، واخلدمات اجلوية).  خالل إنشــــاء

ومن شــأن الشــراكات املتجددة واملعززة إلشــراك البلدان األفريقية غري الســاحلية يف هذه املبادرات، أن تســاعد 
 على حتسني اإلنتاجية والتواصل والوصول إىل األسواق.

جديدة لتعزيز تطوير ســــالســــل القيمة اإلقليمية يف البلدان  االتجارة احلرة يف القارة األفريقية فرصــــً توفر منطقة و  •
األفريقية غري الســــــــــــاحلية. ومن احملتمل أن تســــــــــــاعد منطقة التجارة احلرة يف القارة األفريقية على دمج البلدان 

ريفات واحلواجز غري التعريفية، اليت تعد أحد األفريقية غري الســـاحلية يف األســـواق اإلقليمية عن طريق إزالة التع
األســــــباب الرئيســــــية الرتفاع تكاليف املعامالت والقدرة التنافســــــية احملدودة. وميكن أن يؤدي تعزيز ســــــالســــــل 
القيمة إىل ربط اجلهات الفاعلة يف قطاعات خمتلفة من ســـــــالســـــــل القيمة الوطنية واإلقليمية من أجل إضـــــــافة 

ودخل الئقة، مبا يف ذلك للنســـــــاء والشـــــــباب. وتتمتع منطقة التجارة احلرة يف القارة القيمة وتوفري فرص عمل 
 األفريقية إبمكانية حتسني وصول املستهلكني إىل املنتجات الرخيصة وتعزيز التجارة الزراعية عرب احلدود. 

بلدان األفريقية غري وجيب تشــــــجيع املمارســــــات املبتكرة املقاومة لتغري املناخ على املســــــتوى القاري ملســــــاعدة ال •
يف ماالبو، رؤية  25x25 االســاحلية اليت تواجه تغري املناخ. وعلى ســبيل املثال، متثل رؤية الزراعة الذكية مناخيً 

مليون أســـــرة زراعية من أصـــــحاب احليازات الصـــــغرية  25ارس ما ال يقل عن مياملتمثلة يف أن االحتاد األفريقي 
وســـتســـاعد املزارعني يف البلدان األفريقية غري الســـاحلية، وخاصـــة  2025.18م حبلول عا االزراعية الذكية مناخيً 

(ارتفاع  الســـــــــــــــليبمزارعي الكفاف والذين يعتمدون بشـــــــــــــــدة على األمطار املومسية، على مواجهة تغري املناخ 
 درجات احلرارة، واألحوال اجلوية القاسية، واجلفاف).

 
الزراعي والتجارة وتيســـــــري التجارة والقدرة التنافســـــــية داخل البلدان األفريقية وتشـــــــري التباينات الشـــــــاســـــــعة يف األداء  -34

الســـــاحلية إىل أنه ميكن إحراز تقدم كبري يف القدرة التنافســـــية لالقتصـــــاد والبيئة التنظيمية لألعمال بغض النظر  غري
التنافســــــية، وكذلك التواصــــــل  اجلغرافيا. وإن وجود حاالت من األداء الزائد وضــــــعف األداء يف التجارة والقدرةعن 

استباقية لتحسني بيئة األعمال إىل سياسات عرب اإلنرتنت ضمن البلدان األفريقية غري الساحلية، يشري إىل احلاجة 
معاجلة من أجل ة التنافســـية لالقتصـــادات، ر والبيئة التنظيمية، وتعزيز املؤســـســـات، وتشـــجيع االســـتثمارات لبناء القد

 والتغذية يف البلدان األفريقية غري الساحلية.الغذائي  األمنحتد�ت 

                                                      
17  Green, Rو ،.Issoufou, Sو ،.McGregor, Tو ،.Alva, A-Peraltaو ،.Sy, Aو ،.Versailles, B. 3 .)2019( هــل تعترب منطقــة التجــارة .

 احلرة يف القارة األفريقية عامل تغيري يف القارة؟
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