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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 ألفريقيا

 الدورة احلادية والثالثون

 2020مارس/آذار  27-23كتوراي، زمبابوي، يشالالت ف

يونيو/حزيران  11أفريقيا )نتائج املائدة املستديرة للمسامهني يف حساب األمانة للتضامن مع 
 ، ماالبو، غينيا االستوائية(2019

 

مّت إنشااااااا  ألساااااااض األمانة للتقااااااامن مع أاريقيا من أطن دعو األولويت الوطنية وا قليمية اات الصاااااالة  و ا يتوااق مع 
اسااو األةية نلنساابة ا طار االسااتاتيجا املراطع للمنظمة. واكتشاات مكتب التقييو ي تقييو أطراه  ساااض األمانة أن  أل

ويُعزى السااابب إىل أن  رغو أن  إىل البلدان األاريقية إا أن  يعاجل عدم تطابق أسااااساااا بر املوارد املتاألة للتنمية ي أاريقيا.
الدول األعقاااااااااااااا  لّدد أولويت القارة  االشاااااااااااااركا  اوارطيون هو الذين يوّطبون مويلبا. واملعلوم أن ألسااااااااااااااض األمانة 

(  ا يتيح للجز  ي املائة 7) ا دارية منخفقااة العامة التكاليتاأليث التكلفة؛ للتقااامن مع أاريقيا ٍدب بدرطة عالية من 
 العملياتون ضاااااااااة إىل الت  اةن تكلفة  ألسااااااااض األمانة الوااااااااول إىل املساااااااتفيدين مبا ااااااارة ي البلدان. مناألكرب 

إجياد ألساااااض األمانة من  ن. وقد مكّ ا ساااااضدارة  االزدواطية ي إطرا ات التشاااا ين  ا أنّ  مت جتّنب ا منخفقااااة نساااابيً 
 . ألداث أتثريات حمّفزة ي التنمية هلا الشااااااركا ميوّ  اليت خرىاألشاااااااريع واالسااااااتفادة من القدرات واملوارد من املأوط  آتزر 

ويتيح ألساااااااااااااااض األمانة التازر الفعال بر التحديت املرتبطة نألولويت اليت تواطببا املناطق الريفية ي أاريقيا وا لول 
 ا منائية املعتمدة للتصدي هلا.

 
 تعتمدها اللجنةالفعالة طداً اليت و  السااااااااريعة مع أاريقيا ي العملية األمانة للتقااااااااامنوتتمثن املنفعة الرئيسااااااااية  ساااااااااض 

التوطيبية لصاااانع القرارات. ورغو إتازات ألساااااض األمانة  ما زال عدد أكرب من املسااااتفيدين ينتظرون الدعو. واهلد  
يقية  و ااركائ . من ألساااض األمانة املتجدد هو توساايع ألجم   واسااتقطاض كتلة ألرطة من املساااةر من البلدان األار 

ومن أطن ا فاظ على الزخو وتعجين آاثره  من القااااااروري لوين ألساااااااض األمانة للتقااااااامن مع أاريقيا السااااااتقطاض 

http://www.fao.org/
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عة  عن طريق طعل  أكثر طاابيًة لعدد متزايد من املساااااااةر من البلدان األاريقية من الشااااااركا  األموال من قاعدة موسااااااّ
 و ركا  أاريقيا. 

 شأن مقمون هذه الوثيقة إىلبميكن توطي  أي استفسارات 
 أمانة املؤمر ا قليما ألاريقيا

Secretariat@fao.org-ARC 
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 مقدمة -اًل أو  

 
تتمتع حمفظة ألساض األمانة للتقامن مع أاريقيا أبدا  إجيايب إمجايل  يتاوح بر الدعو املسبق على مستوى السياسات  -1

مشروعاً ي  18  كان ألساض األمانة قد دعو 2017بنا  القدرات على املستوير املؤسسايت والفردي. وألىت عام بر و 
تقييو ألساض األمانة والزيرة امليدانية  قام كن منبلداً ي أاريقيا طنوض الصحرا  الكربى  غّطت مواضيع متنوعة. و  41

ألسااض األمانة وآاثرها التحفيزية اهلامة   ا يؤدي إىل تكرار تدخالاا العديد من نتائج مشااريع بتوثيق الرايعة املساتوى 
من مع وتوساايع نطاقبا من طانب طبات ما ة أو ألكومات أخرى. وتساامح املرونة اليت يوارها ألساااض األمانة للتقااا

ة التحديت الرئيسية طرا  االستثمارات ي الفجوات ا رطة  واألولويت النا ئة والتدخالت السريعة ي معاجلإبأاريقيا 
ي ا قليو. وتسمح أيقاً بتنمية القدرات واوربة الفنية ي ٍاالت طديدة ملساعدة النسا  والرطال ي اجملتمعات الريفية 
ي االسااتجابة إىل التحديت النا اائة. وقد دعو ألساااض األمانة املشاااريع اليت ساااعدت ي االرتقا   سااتوى املمارسااات 

أظبر بنجاح التقاااااااااااامن بر البلدان األاريقية من  كما أن   .والتكنولوطيات من بلد أاريقا إىل بلد آخراجليدة واملعار  
 خالل موين التبادالت وتقاسو أللول التنمية ي األطن القصري مثن القدرات  واوربات واملعراة بر البلدان األاريقية.

 
لشااااراكات مع طبات ااعلة إقليمية ي ٍال التنمية ي أاريقيا  ي تعزيز اوساااااعد ألساااااض األمانة للتقااااامن مع أاريقيا  -2

السااااوش املشااااتكة و   (لشااااراكة اجلديدة من أطن التنمية ي أاريقيا)امثن االلاد األاريقا  ووكالة االلاد األاريقا للتنمية 
مانة ي تيساااااري العمن عرب لدول أاريقيا الشااااارقية واجلنوبية واجلماعة ا منائية للجنوض األاريقا. كما سااااااعد ألسااااااض األ

القطاعات الذي يعاجل نلتزامن األبعاد البيئية  واالطتماعية واالقتصااااااااادية لتحديت اليوم. وقد  ااااااااّكلت إمكانية التنبؤ 
 نلتموين عاماًل هاماً ي النجاح.

 

 اإلجنازات  -ااثنيً 
 

بلًدا من البلدان األاريقية ي ٍاالت  41مشاروًعا طرى تنفيذها ي  18  قام ألسااض األمانة بدعو 2017مع أللول سانة  -3
أوط  التازر وإزالة ا واطز. وبّر التقييو  ساض  الفعالية  والزيدة  وتوليدعمن خمتلفة. وساعدت هذه املشاريع ي لقيق 

 العديد من الدروس اجليدة. األمانة أن مالير السكان الريفير ي أاريقيا استفادوا من   وأن  مسح نستمداد
 

وعلى املساااااااااااااتوى ا قليما  تعّززت قدرات البلدان ي أاريقيا اجلنوبية ي ٍال مراقبة التبديدات على ساااااااااااااالمة األغذية   -4
خبري من مثانية بلدان  4 500الزراعية والتجارة. كذلت  عّزز  ا نتاطية وكذلت على مساااااااااااااتوى  واآلاات النباتية وا يوانية

من اجلماعة ا منائية للجنوض األاريقا قدرااو للتصاااااااااااااادي للاات واألمراو العابرة للحدود من خالل التدريب ودعو 
التنسااااااايق  األمر الذي مّكن ا قليو من االساااااااتجابة بنجاح إىل غزو دودة ا شاااااااد اوريفية. وي أاريقيا ال ربية  طرى دعو 

ئق للشااباض من خالل تربية األأليا  املائية املسااتدامة وسااالساان القيمة اوااااة نلكسااااا. كذلت  ارص العمن الريفا الال
 ساااااااااريع ي أاريقيا ال ربية خالل تفشاااااااااا مرو إيبوال. وتلّقت البلدان ي أاريقياالتدخن الواّر الصاااااااااندوش الدعو ملشااااااااااريع 

الدعو ي ٍال الزراعة املراعية للت ذية ي أاريقيا الشاارقية الوسااطى الدعو لتعزيز األمن ال ذائا ي املناطق ا قاارية. وساااعد 
أمريكا دوالر  (1)  بلغ مليون  سااااااهو ألسااااااض األمانة 2020وي عام  ي لسااااار الت ذية وولّد ارص العمن للشاااااباض.
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 تااااااااااعاااااااااازيااااااااااز الااااااااااقاااااااااادرة عاااااااااالااااااااااى مااااااااااكااااااااااااااااااااااحااااااااااة اجلااااااااااراد الصاااااااااااااااااااااااحااااااااااراوي ي الااااااااااقاااااااااارن األاااااااااااريااااااااااقااااااااااالاااااااااا
[/http://www.fao.org/news/story/en/item/1260420/icode]. 

 
ي  أسااااااارة 200 000ألوايل   عّززت طنوض الساااااااودانأن  ي  النتائج الرئيسيييييية املتمنية من البلدان املسيييييت يدةوبّينت  -5

خطر تفشاااااااااا األمراو من أليوان تقريباً  560 000املناطق املتأثرة نلنزاعات املتحصااااااااان الت ذوي لديبا. وطرت  اية 
  مالوي ومايلأسرة. ي  19 000بفقن مبادرة تلقيح على نطاش البلد   ا حيما األاول ويبين القدرة على الصمود لاااا

خص من النسااااااا  والشااااااباض للمشاااااااركة بفعالية ي إنتا  األغذية  اااااا 1 200أساااااارة زراعية وأكثر من  2 600مّت مكر 
سااارة إضاااااية ي أ 8 500ارااااة عمن طديدة. وتلقت  400خاااااة وو وتوليد  مؤساااسااااتوأنشاااطة التساااويق  وإنشاااا  

ااااحاض ا يازات الصااا رية أمن  12 000. كذلت  مكن ألوايل 2015مالوي الدعو للنبوو من كارثة الفيقاااان عام 
ن قدراو على ا صاااول على إثيوبياي املناطق الريفية ي     ا ي الت النساااا  والشاااباض  من زيدة دخلبو بفقااان لساااّ

نت ألوايل املدخالت والتويج الساااتاتيجيات تنويع سااابن العي .   النيجرمن األسااار القاااعيفة ي  160 000وقد ألساااّ
ذائا بفقااااان توزيع املدخالت اجليدة واالساااااتثمارات ي ا نتا  ا يواا والبنية التحتية للرّي إنتاطيتبا الزراعية وأمنبا ال 
أساااااااارة إمكانية ألصااااااااوهلا على املدخالت  16 000  اقد زادت مجبورية أاريقيا الوسااااااااطىعلى نطاش ااااااااا ري. وأما ي 

ياات تقييو ولليان األمن ال اذائا. الزراعياة  وزادت نلتاايل إنتااطباا من األرز والفول السااااااااااااااوداا. كماا طرى دعو عمل
ضاااعفت إنتاطيتبا  غينيا  وليبريي وساارياليونأساارة زراعية ي اجملتمعات املتأثرة  رو اريوس إيبوال ي  4 000وأكثر من 

من األرز واوقاااااااااااار بفقااااااااااان خطد القروو وا صاااااااااااول على املدخالت ا امسة األةية والتدريب. ونلفعن  ارتفعت 
من  1 500دوالر أمريكا ي األساااابوع. ومكن أكثر من  100و 50ساااارياليون من ااااافر إىل ما بر  إيرادات األساااار ي

من لسااااار دخلبو وألصاااااوهلو على األغذية من خالل  بوروندي  وكينيا  ورواندا وأوغنداالنساااااا  والرطال الشاااااباض ي 
طن  وإنتا  البيض وتربية األأليا  اساااااااتحداث ارص العمن الالئق وتعزيز القدرات ا نتاطية ي ساااااااالسااااااان القيمة للدوا

   ا ي الت وغامبيا وإسااااااااااااااواتيين  مجبورية الكون و الدميوقراطيةامرأة ي  1 000املائية. كذلت  طرى مكر أكثر من 
أعقااااااا  يدي دمييتا  من خالل التدريب ي ٍال التسااااااويق وتطوير ساااااالساااااالة القيمة  وتقنيات الزراعة  وإدارة اآلاات 

 االئتمان واودمات املالية. وا صول على 

 

 النتائج من حساب األمانة للتضامن مع أفريقيا بوص ه صندوقاً حت يزايً  -ااثلثً 
 

 سااااااض األمانة للتقاااااامن مع أاريقيا  الذي مّت اساااااتكمال  أيقااااااً بزيرة ميدانية  1وثّق التقييو الذي أطراه مكتب التقييو -6
رايعة املسااااااتوى  العديد من النتائج واآلاثر التحفيزية اهلامة بفقاااااان مشاااااااريع مصااااااّممة طيداً ومنّفذة ي إطار ألساااااااض 

أخرى. على ساابين املثال  األمانة   ا يؤدي إىل تكرار وتوساايع نطاش تدخالاا من طانب طبات ما ة أو ألكومات 
 لى اسااااااااااااااتثمار املبلغ اات  ي تكرار منوا  قطاع الدواطن الشااااااااااااااباض ي رواندا ألّفز ا كومة ع اةن مشااااااااااااااروع توظيت

االلاد األورويب  منشااد موين ثنائا حببنجاح ألساااض األمانة للتقااامن مع أاريقيا  قاممالوي  وي  .ي موقعر آخرين
  املدرسااااااااااااة ا قلية امليدانيةلتكرار منوا   يورو مالير 32.6 قدرهإضاااااااااااااي ن ضااااااااااااااة إىل مبلغ  يورو مالير 6.8بقيمة 

أمريكًيا ا دوالرً  318 085ويورو من لكسااامرب   مالير 1.5 ألسااااض األمانة حبشاااد وي مايل  قام .ي عشااار مقاطعات

                                                      
 ]http://www.fao.org/evaluation[. تقييو ألساض األمانة للتقامن مع أاريقيا  سلسلة التقييو. 2016مكتب التقييو    1

http://www.fao.org/news/story/en/item/1260420/icode/
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مجع ألسااااااض األمانة من مفوضاااااية األمو املتحدة لشاااااؤون الالطئر لدعو تدخالت ااثلة ي مناطق أخرى. وي ليربي  
 التدخالت. وي النيجر   توساااااااااايع نطاشمن الوكالة السااااااااااويساااااااااارية للتنمية والتعاون من أطن أمريكا مليون دوالر  1.2

 .النرويج لتوسيع نطاش األنشطة خار  منطقة املشروعمن ألكومة  أمريكا دوالر 810 300قام ألساض األمانة حبشد 
لت طية مليون يورو من االلاد األورويب   3.5 قدرهوقد أاقاااى املشاااروع ي إقليو أاريقيا اجلنوبية إىل ألشاااد مبلغ إضااااي 

 ا منائية للجنوض األاريقا. عشر ضمن اجلماعة الستةمجيع البلدان 

 

 مع أفريقياجتديد حساب األمانة للتضامن  -ارابعً 
 
 تركبا ألسااااااااض األمانة للتقاااااااامن مع أاريقيا على ألياة مالير األ اااااااخاص ي املناطق الريفية  يترغو اآلاثر ا جيابية ال -7

اساااااتمرارية الصاااااندوش وأهداا . ومثن أألد اجملاالت الرئيساااااية اليت ألقى  يعّرو للخطرميكن للنقص ي إعادة الرمسلة أن 
ي ضرورة إطرا  ألشد كبري للموارد  ا يرما  2017عليبا القو  التقييو الذي أطراه مكتب التقييو  ساض األمانة عام 

جبمع األموال. كذلت   إىل جتديد موارد الصندوش. وهذا يشمن االستثمار ي االتصاالت والقدرات واألألداث اوااة
  أقّر وزرا  الزراعة 2018ي اورطوم  ي ارباير/ اااااااااااااابا   ةا قليما ألاريقيا املنعقد املنظمة ملؤمرالدورة الثالثر وخالل 

ورؤساااا  الواود إبتازات ألسااااض األمانة للتقاااامن مع أاريقيا. ودعوا البلدان األاريقية إىل تعزيز دعمبا ومسااااةتبا من 
رأس املال  سااااااض األمانة وتوسااااايع نطاق   و اااااجعوا على مشااااااركة واساااااعة ي املنتدى املقبن  شاااااد املوارد أطن تواري 

 طرش. ولّدد مذكرة املعلومات هذه الدعوة املتجددة اليت أطلقتبا منظمة األغذية والزراعة وال2019 ساض األمانة عام 
 ألمانة للتقامن مع أاريقيا. اجلديدة لتوسيع الشراكة ي التموين غري املخّصص  ساض ا

 

 املكو انت الرئيسية يف حساب األمانة املتجدد للتضامن مع أفريقيا -اخامسً 
 

ي إعادة رمسلة ا سااااض من أطن الساااماح نساااتمرار هذه يتمثن االجتاه الرئيساااا  سااااض األمانة للتقاااامن مع أاريقيا  -8
وهذا يشاامن توساايع ألساااض األمانة السااتقطاض التموين من عدد أكرب من البلدان والشااركا  ي  .املبادرة اجلديرة نلثنا 

املوارد. وألساض األمانة اجلديد متسخ ي نظرية واضحة للت يري  وحيمن ميزات لّولية طديدة تشكن الدعائو األساسية 
 رئيسية على النحو التايل:مكّويت  أربعةويقو ألساض األمانة املتجدد . لتحقيق النتائج املتوخاة

 
 دعم التدابري لتعجيل حتقيق أهداف التنمية املستدامة -أ

 
  لتا  معظو البلدان إىل الدعو لالخنرا  ي 2030لكا لقق البلدان األاريقية أهدا  التنمية املسااااااااااااااتدامة حبلول عام  -9

مسار لّويل  ووضع استاتيجيات طويلة األطن وخارطة طريق قابلة للتحديد الكّما وحمددة زمنياً. اةن تنمية القدرات 
 السااياسااايت املشااتل بر القطاعات واملتعدد أاااحاض املصاالحة وتيسااري هذاي ٍال أهدا  التنمية املسااتدامة  وا وار 

ا وار  والراد ودعو البيايت تشكن اجملاالت اليت لتا  معظو البلدان إىل دعو ايبا. وحبسب الوترية ا الية  ما زالت 
البلدان األاريقية تواط  لديت كبرية ي ألشااااااااد املوارد اسلية واالسااااااااتثمارات الالزمة من أطن التخطيد بصااااااااورة اعالة 

يكفا التكيز على التوسااااااااع اهلامشااااااااا للعمن القطاعا العادي لتحقيق أهدا   وتنفيذ أهدا  التنمية املسااااااااتدامة. وال
ي تقدم  منظمة األغذية والزراعة عن طريق ذالتنمية املسااااااااتدامة. بن على العكن  من  ااااااااأن الدعو األكثر اتساااااااااقاً ال

( راااااد مؤ اااارات 1الت: ) التحّويل إىل تدابري تنفيذ أهدا  التنمية املسااااتدامة   ا ي املسااااارألساااااض األمانة أن يعّزز 
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( ا وار السااااياسااااايت املشااااتل بر القطاعات واملتعدد أاااااحاض املصاااالحة 2أهدا  التنمية املسااااتدامة ودعو البيايت؛ )
والسااااياسااااات املتكاملة  والشااااراكات لتعزيز االسااااتثمارات  وألشااااد املوارد وتنمية القدرات. ( 3)السااااتثمار؛ والتخطيد ل

  وكا لااظ على أليادها 2030لذا  وكا تدعو املنظمة بصااااااااااااااورة اعالة البلدان األاريقية ي لقيق خطة التنمية لعام 
ألساااض األمانة للتقااامن مع أاريقيا. وأدوارها املتعددة األطرا   من القااروري زيدة التموين غري املخصااص عن طريق 

 وسو  توار املنظمة الدعو  من خالل ألساض األمانة  لتدابري تنفيذ أهدا  التنمية املستدامة على املستوى القطري.

 
 نقاسم املعرفة ونبادهلا بني البلدان األفريقية -ب

 
للتصدي لتحدياا ي ٍال التنمية. وميكن أن يشكن هذا  ث البحوث وا لول املبتكرةكانت البلدان األاريقية تستحد -10

مّت تسااخريها. ويتوار طز  كبري من املعراة والقدرات الالزمة ي  ي ألالالذخر دعامة أساااسااية قد تعزز تنااسااية أاريقيا  
أألد أهدا  ألساااااض أاريقيا ي مكان ما ي القارة  إمنا ينب ا لديثبا وتقامسبا وتوساااايع نطاقبا بصااااورة اعالة. ويتمثن 

مؤسااسااات التميز األاريقية األمانة للتقااامن مع أاريقيا ي تعزيز التعاون بر البلدان األاريقية وتوثيق املمارسااات اجليدة و 
ي ٍايل األغذية والزراعة. وساااو  يدعو ألسااااض األمانة املنصاااات لتوليد االبتكار وتقاساااو أللول التنمية بر البلدان. 

لقيق اريقية  وارش تفكري  جياد أللول من أطن شاااااد ألسااااااض األمانة مراكز البحوث األوبصاااااورة خاااااااة  ساااااو  حي
 أهدا  التنمية املستدامة. وسو  يتعلق هذا  سارين اثنر:

 
التكنولوطيا  واملبارات   -: ايما تتقاسو وتتبادل البلدان ا لول ا منائيةاألاريقيةتقاسو املعراة وتبادهلا بر البلدان  (أ)

والدراية الفنية  ساااااااااااااو  تكون قادرًة على التشاااااااااااااارل ي التعّلو واالبتكار والتنمية و/أو على لسااااااااااااار  والتجارض
قاااطلع عملية اساااتحداث املعراة االبتكارية وتقامسبا بدور ألاساااو االبتكارات اهلامة واملساااتدامة جلميع البلدان. وت

 ؛2ي ضمان داق ديناميكا للحلول ا منائية ي القارة
: يوار ألساااااااااض األمانة اجلديد للتقااااااااامن مع أاريقيا اراااااااااًة طيدة توليد املعراة وتبادهلا بر مراكز التميّز األاريقية (ض)

لتميز األاريقية وخرباا  من خالل لديد وتعزيز مراكز التميز األاريقية واللجو  الالستفادة بشكن أكرب من مراكز 
ربد بر هااذه املراكز القااائمااة وتعزيز تقاااسااااااااااااااو املعراااة وتبااادل ا لول إىل أداة التعاااون ي مااا بر بلاادان اجلنوض لل

املؤسااااسااااة  على عملية التقييو اليت أطراا املنظمة ومفوضااااية االلاد األاريقا  عن طريق يسااااتندا منائية. وسااااو  
 القدرات  والنظر ي. وقد طرى تقييو مراكز التميز األاريقية القائمة  ولديد الفجوات ي لبنا  القدرات ةاألاريقي
 3سّد هذه الفجوات لتحوين خطة عمن النظو الزراعية وال ذائية.أن يإمكانية مركز أاريقا  مدى

 
 املالية املبتكرة طرقال -ج

 
 سو  تكون البلدان األاريقية قادرة على املساةة ي أي من املسارين التالير: -11

 

                                                      
 تسّبن تقاسو املعراة التكنولوطية  ونقن الدراية وغريها من ا لول لتنمية القدرات بر البلدان ي اجلنوض. مبتكرةيشكن التعاون ي ما بر بلدان اجلنوض أداة   2
أو أقر وا االلاد األاريقا أو اجلماعة االقتصادية ا قليمية بوافبا  اتالتميز التسعة اليت طرى تقييمبا ها املراكز اليت اقتألتبا ا كومكانت مراكز    3

 طبات تساهو بشكن ي د ي حبوث التنمية.
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ة  ارضااااية القيمةتتمثن : ا لول اوااااااة نلبلدان األاريقية دعو (أ) األوىل نلنساااابة إىل أي من البلدان األاريقية املساااااة 
ألسااااااض األمانة تعود إىل العقاااااو نفسااااا . وإّن قيمة امللكية هذه  ماًما كما ي أي يدب  تعزز مفبوم  ملكيةأّن  ي

واملسااةة ألاا تشاكن  "التقاامن" ي ألسااض األمانة الذي جيب أن يشاجع البلدان األاريقية اسفزة على التجّمع
"ألسااض األمانة اواص بنا". وهذا يقاع ألسااض األمانة ي موقع لّول  أن يكون "ااندوقاً اّكناً" يدعو البلدان 
األاريقيااة ي لقيق التزامااااااا اات األولويااة من خالل إزالااة ألواطز التنفيااذ  والربد بر الفرص وتعزيز القاادرات. 

االئتمايت  واملخاطر واملساااااااؤوليات  وىاااااااااة لدى التصااااااادي للتحديت املتعددة  ويتعلق جتميع املوارد بتقاساااااااو
اجلوانب. ويتمثن االاتاو الرئيسااااا ي ألساااااض األمانة ي أن هذه اجملموعة من األموال غري املخصااااصااااة سااااو  

  وانتباز ي مشاااريع اردية  مثن ساارعت  واسااتجابت   االت الطوار  هلا أن تتحققكان  أتيت  كاسااب إضااااية ما
ا ال يقلّص تكاليت التجزئة  واالزدواطية ذالفرص النا اااااااااااااائة  وتعزيز املبادرات األخرى وإزالة ا واطز أمامبا. وه

إمنا يوّلد أيقاااااااً أوط  التازر واالتساااااااش   ا يؤدي إىل نتائج أاقاااااان. وإن ألساااااااض األمانة هذا هو  اقد والعملية
 حمفظة متعددة البلدان من التموين غري املخصص لدعو البلدان ي لقيق التزامااا املتابطة اات األولوية.

يما يصاابح ألساااض األمانة أكثر تنوعاً ويساااهو : أأليايً ال تكون قيمة امللكية كااية. واا لول داخن البلدان دعو (ض)
االهتمام الذي يولي  ألسااااااااض  جلبةمن البلدان  يصااااااابح من األكثر ااااااااعوبًة ا فاظ على القيمة   أكرب عدداي  

األمانة. ويدراً ما تعترب البلدان األاريقية نفسااااااااااابا "بلدان ما ة"  ولذا قد ال تكون امللكية كااية. اامللكية وألدها 
بن جيب أن تتوار ألوااز إضااية للبلدان اليت تساهو بشكن كبري ي ألساض األمانة. عوضاً عن الت   ال تكفا 

أاريقيا على أن  عملية نجتاهر تققااا "نألخذ والرّد"  أليث قد يسااتفيد أيقاااً بلد  ي تقااامنالينب ا ابو مبدأ 
 مع أاريقيا. وهذا قد يشاااامن وضااااعمساااااهو بشااااكن متناسااااب من املبادرة اليت يدعمبا ألساااااض األمانة للتقااااامن 

. وميكن ختصااااااايص هذا القطريةالتموين اجملّمع غري املخصاااااااص لدعو املبادرات  ي ما طز  من مسااااااااةة بلد طانباً 
ا ساض لدعو العمن على املستوى القطري وتتوىل إدارت  اثلية منظمة األغذية والزراعة ي البلد املعين. وقد يتخذ 
الت  اااااكن بلد مسااااااهو ينشاااااا ألسااااااض أمانة أألادي إضااااااي لدعو األولويت األعلى على املساااااتوى القطري. 

رّكز من القارة أو ما بعدها   ا ي الت التعاون ي ما وساااااو  يسااااامح ألسااااااض األمانة للمنظمة ألشاااااد الدعو امل
 بر بلدان اجلنوض والتعاون الثالثا.

 
 نوافذ التمويل لشركاء أفريقيا -دال

 
الشااااركا  ي التنمية داخن أاريقيا وخارطبا قادرين على املساااااةة ي ألساااااض األمانة للتقااااامن مع أاريقيا  يكونسااااو   -12

 من خالل املسارات الثالثة التالية:
 

املتعااددة اجلوانااب اليت تواطببااا أاريقيااا  واهتمااام ٍتمع التنميااة  التحااديتنظرًا إىل  : ااااااااااااااركااا  أاريقيااا ي التنميااة (أ)
يكون ا ساااااااااض مفتوألا أمام مساااااااااةات أاااااااااحاض ي تنميتبا ي ألقبة أهدا  التنمية املسااااااااتدامة   نملشاااااااااركة

ااادقا  أاريقيا"  ال ساايما الشااركا  أاملشااار إليبو نسااو " -املصاالحة مثن اجلبات املا ة الثنائية واملتعددة األطرا 
أن ألساااااااااض األمانة للتقااااااااامن مع أاريقيا  ي التنمية إضااااااااااًة إىل املساااااااااةات املقدمة من البلدان األاريقية. ورغو

يشااااااكن حمفظة ساااااالة واألدة من األموال غري املخصااااااصااااااة وتقوده أاريقيا  إمنا يواّر أيقاااااااً ياذة ملشاااااااركة متعددة 
األطرا  على املسااااااااتوى القطري  وا قليما أو العاملا. وهذا سااااااااو  يواّر اراااااااااًة للشااااااااركا  العاملر ي البلدان 
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املير للمساةة أبموال غري خمصصة مبا رة ي تنمية أاريقيا من خالل ألساض األمانة   ا األاريقية  والشركا  الع
ي الت لتكرار أو توساااااااااااااايع نطاش املمارسااااااااااااااات واملبادرات اليت أثبتت طدواها  داخن البالد أو ي بلد آخر ي 

املشااااااااااتل؛ وميكن هلذه  أاريقيا. وميكن تقدمي املساااااااااااةات من خالل تربعات وا ااااااااااتاكات و/أو اتفاقات للتموين
املسااااةات أن تكون مسااااةات عينية أو مالية أو ي  اااكن مسااااعدة انية. وهذا قد يشااامن آليات التعاون ي ما 

 بر بلدان اجلنوض والتعاون الثالثا.
يساااعى ألسااااض األمانة إىل ألشاااد الرساااامين الوطنية وا قليمية والعاملية على  :االساااتثمار ي التموين  ألداث أثر (ض)

املطلوبة لإلسااااااااااراع ي لقيق أهدا  التنمية املسااااااااااتدامة وسااااااااااواها من االلتزامات ي أاريقيا. التموين  املسااااااااااتويت
ابياً ي قاعدة إمنائياً إجيثراً إ ألداث أثر هو مسااار اسااتثمار يدعو االسااتثمار من طانب  ااركات خااااة كا تتل 

ثر اطتماعا واقتصااااااادي على ساااااابن العي  الريفية. وهذا ألداث أاالسااااااتثمار   -اهلرم االطتماعا واالقتصااااااادي
املصاااااااّممة على  يساااااااتقطب هيئات القطاع اواصالنوع من االساااااااتثمارات ينمو بسااااااارعة من ألول العا   كما أن  

الية. وللبلدان األاريقية  ااااااركا  ي التنمية  والعديد من إألداث آاثر اطتماعية وبيئية  اقااااااالً عن توليد إيرادات م
اجلبات الفاعلة ي القطاع اواص واملؤسااااااسااااااات املالية اليت قد تكون مسااااااتعدة لدعمبا ي لقيق أهدا  التنمية 

نمية  ي أو التموين املختلد للتا سااااو  حيفز اسااااتثمارات القطاع اواص للتموين  ألداث األثر ذاملسااااتدامة. وه
ثر  وىاااااااااة نجتاه لقيق أهدا  التنمية املساااااااتدامة وخطة العمن من أطن أاريقيا أليث ميكن إألداث أ التٍا

. وميكن أن يشكن ألساض األمانة للتقامن مع أاريقيا قناًة لربد عمن املنظمة. وإبمكان املؤسسات 2063لعام 
)األموال العامة( لنزع اوطر عن االستثمارات املالية أن تؤدي دورًا ي استخدام طز  من قرو االستثمار للبلدان 
موين القطاع  " شاااد"وقد يواّر الت ارااااة  .أو االساااتفادة منبا  ألداث وقع إمنائا من قبن القطاعات اواااااة

. وسااااااو  يسااااااتفيد ألساااااااض األمانة من عمن ي ظرو  أخرى يتوار ملشاااااااريع إمنائيةل  أن اواص الذي ما كان 
اجلامعة كوساايد حمايد لدعو إااادار الشاابادات وإساادا  املشااورة على  اائا إضااااة إىل قدرااملنظمة املعياري وا من

 .نطاش السياسات وتنمية القدرات ملساعدة البلدان على إتاز املشاريع
ضااارورة ألشاااد املوارد ما بعد موين التنمية واساااتخدام التموين العام بطريقة لفيزية ي خطة  تربز :التموين املختلد ( )

. ااألسواش النا ئة واجلديدة ي أاريقيا طّذابة 2063عمن أدين أنن  واتفاش نرين وخطة االلاد األاريقا لعام 
بصاااااااااورة خاااااااااااة للقطاعات اواااااااااااة  وي النظو ال ذائية وي الزراعة  والزراعة الذكية مناخياً  والطاقة املتجددة  

 . وهنال إقرار متزايد أبن طز اً كبرياً من رأس املال الذي ميكن تواريه للمشااااريع يوغريهاوالتكنولوطيات النظيفة  
تتطلب  -طاع اواصالق -األساااااااااااواش النا ااااااااااائة  وىاااااااااااااة ي البلدان األاريقية  ال يتداق ألن اجلبات اليت تواّره

. ولتا  هذه اجلبات أيقاااً إىل  ااراكات مع طبات أخرى توار الرسااامين املخاطرفيت من وطأة إطرا ات للتخ
لوسااطة  والتيساري واملسااعدة الفنية  زالة على امتداد طيت املخاطر والرساامين  وتدخن الساياساات  اقاالً عن ا

ا واطز. وميكن أن تتجمع املؤساااساااات املالية الدولية واجلبات الفاعلة ا منائية )الشاااركا  ي املوارد( لنشااار أدوات 
مالية وغري مالية اريدة ميكنبا مساااااااااعدة املسااااااااتثمرين ي القطاع اواص ي جتاوز هذه ا واطز. كذلت  ميكن أن 

أةية اسااااااااااتاتيجية  وىااااااااااااة  يثر إمنائا رايع املسااااااااااتوى واالدعو املايل  ألداث أ ول التموين املختلطةتواّر ألل
. ومن خالل ألسااااض األمانة للتقاااامن مع 2063لتحقيق أهدا  التنمية املساااتدامة وخطة االلاد األاريقا لعام 

سااااو  تسااااعى إىل تعزيز قواا الفنية وقدراا أاريقيا  ترما منظمة األغذية والزراعة إىل تيسااااري الشااااراكة املختلطة  و 
على عقد االطتماعات  وألقااااااورها اسلا و اااااابكات الشااااااراكات اليت تقيمبا  من أطن سااااااّد الفجوات ي ٍال 



9 ARC/20/INF/21 

 

ارص االسااااتثمار وبيئة مواتية للتموين املبتكر. املعراة والقدرات والسااااياسااااات  واملساااااعدة ي اسااااتحداث داق من 
 مة  راكات بر القطاعر العام واواص تكون راحبة للجميع.وهذا يشمن املساعدة ي إقا

 

 نتائج املائدة املستديرة حلساب األمانة للتضامن مع أفريقيا -اسادسً 
 
من خالل املائدة املساااااتديرة للمسااااااةر املنعقدة ي  املرحلة الثانية من حسيييياب األمانة للتضييييامن مع أفريقياأُطلقت  -13

. وقامت منظمة األغذية 2019يونيو/ألزيران  11ي سااااااااايبوبو  ي ماالبو  غينيا االساااااااااتوائية ي  اتلمؤمر لالدويل ركز امل
والزراعة بتنظيو املائدة املسااااتديرة  ساااااض األمانة  واسااااتقاااااابا رئين مجبورية غينيا االسااااتوائية. وقد ألقاااارها مندوبون 

وألكومات لدول  دول رؤساااااااااا  ةالت مشااااااااااركة أربع بلداً غري أاريقا   ا ي 14بلداً أاريقياً و 22رايعو املساااااااااتوى من 
ومندوبون آخرون من بلدان ومنظمات داخن أاريقيا   رايعا املساتوىالرمسير الأاريقية  والعديد من الوزرا   والسافرا   و 

 السااايدة توّلتطلساااة التعّبد. و و ( 2( اجللساااة االاتتاألية  )1وخارطبا. وتقااامنت املائدة املساااتديرة طز ين رئيساااير: )
Coumba Sow   منساااااقة الفريق املعين نلقدرة على الصااااامود على املساااااتوى الفرعا التابع للمنظمة  ومقره ي دكار(

 . وضو رؤسا  الدول وا كومات واملندوبون الرايعو املستوى املشاركون ي املائدة املستديرة:تيسري ا دث السن ال(
 

 مجبورية غينيا االستوائية )املقيت(  رئين Obiang Nguema Mbasogoة السيد اخام -1

   رئين مجبورية موريتانيا ا سالميةحممد ولد عبد العزيزة السيد اخام -2

   رئين مجبورية غينيا بيساوJosé Mário Vazالسيد ة اخام -3

   الكة إسواتيين رئين الوزرا  ي  Ambrose Mandyulo Dlaminiالسيد  دولة -4

   يئب املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة  روما.Maria Helena Semedoسعادة السيدة و  -5

 
مليون دوالر  10) مليون دوالر أمريكا مفصااااّلة على النحو التايل: أن وال 25بلغ إمجايل املبالغ اليت تعّبدت وا البلدان  -14

مليون دوالر  2.6)الصاااااار مليون دوالر أمريكا(   2)ارنسااااااا مليون دوالر أمريكا(   10) غينيا االسااااااتوائيةأمريكا(  
 دوالر أمريكا(. 100 000) وزمبابويدوالر أمريكا(  100 000)إسواتيين أمريكا(  

 

 االستنتاجات واخلطوات املقبلة -سابًعا
 

 اليت تعّبدت نألموال على الواا  نلتزامااا؛ األاريقية ُتشّجع البلدان 

  والزراعة تشجيع البلدان على املساةة؛ينب ا على منظمة األغذية 

 ؛مع البلدان اليت   توّقع بعد تتابع منظمة األغذية والزراعة مع البلدان توقيع اتفاقات املساةة 

   تعقد منظمة األغذية والزراعة املائدة املسااتديرة للمساااةر بواااف  ألداًث يتو تنظيم  كن ساانتر أو ثالث ساانوات
 .ستمر ملوارد ألساض األمانة للتقامن مع أاريقيامن أطن ضمان التجديد امل

 


