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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 ألفريقيا

 الدورة احلادية والثالثون

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

 الدول اجلزرية الصغرية يف التقدم احملرز يف بر�مج العمل العاملي بشأن األمن الغذائي والتغذية
 يف إقليم أفريقيا النامية

 

 املوجز
يف الدول اجلزرية الصغرية النامية رمسًيا خالل الدورة األربعني ملؤمتر  ملي بشأن األمن الغذائي والتغذيةأُطلق بر�مج العمل العا

مسامهتها يف تنفيذ بر�مج العمل العاملي من خالل . وتقّدم املنظمة 2017اليت انعقدت يف يوليو/متوز  غذية والزراعةمنظمة األ
 مبادرة أقاليمية حول الدول اجلزرية الصغرية النامية.

 املسائل اليت ينبغي لفت عناية املؤمتر اإلقليمي إليها
من  اينبغي إيالء اهتمام خاص ابلبلدان اجلزرية الصغرية النامية يف احمليط األطلسي واحمليط اهلندي اليت تشّكل جزءً  -1

 املبادرة األقاليمية للمنظمة اخلاصة ابلدول الدول اجلزرية الصغرية النامية؛

للتطّرق ينبغي للدول الدول اجلزرية الصغرية النامية يف احمليط األطلسي واحمليط اهلندي ضمان ختصيص املوارد الكافية  -2
 أولو�ت الرب�مج؛ إىل

األمن الغذائي والتغذية يف الدول اجلزرية  جمال يف االستثمارات يفمثة حاجة إىل آليات لتيسري مشاركة القطاع اخلاص  -3
 الصغرية النامية؛

ل مبادرة العمل يًدا بيد فرصة للدول اجلزرية الصغرية النامية ملعاجلة التحد�ت اليت تواجهها على صعيد األمن متثّ  -4
 الغذائي والتغذية؛

هيئة احمليط اهلندي، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، ضمان التفاعل بني األجهزة االقتصادية اإلقليمية مثل  -5
 واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا.

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 اإلقليمي املؤمتر أمانة

Secretariat@fao.org-ARC  

http://www.fao.org/
mailto:ARC-Secretariat@fao.org
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ِمم  -1 بر�مج العمل العاملي واملبادرة األقاليمية، ابعتبارمها آلية التنفيذ الرئيســـــــــية للمنظمة، مع اإلقرار أبن الدول صـــــــــُ
اجلزرية الصــــغرية النامية تواجه الكثري من القيود املشــــرتكة اليت تعيق تنميتها املســــتدامة، وتشــــمل هذه القيود حمدودية قاعدة 

وهشــــــــــــاشــــــــــــة البيئات الطبيعية، واالعتماد على أســــــــــــواق متقّلبة، وارتفاع الواردات  طات،املوارد، واالعتماد على موارد احملي
 الغذائية، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل واالتصاالت. 

ويرتتب عن هذه القيود تزايد ســـــــــــــرعة التأثر ابلصـــــــــــــدمات والتنمية احملدودة لقطاعات الزراعة ومصـــــــــــــايد األمساك  -2
 والغاابت ذات التوجه التجاري.

د مت إدراج األولو�ت احملّددة يف بر�مج العمل العاملي يف إطار الربجمة القطرية لكل بلد عضــــــــــــو، ويســــــــــــهم كل وق -3
 بر�مج و/أو مشروع يف بر�مج العمل العاملي.

يف الســـــــودان، مت إطالق الرب�مج  2018خالل الدورة الثالثني ملؤمتر املنظمة اإلقليمي ألفريقيا الذي عقد يف عام  -4
 اإلقليمي للدول اجلزرية الصغرية النامية يف أفريقيا رمسًيا. ومت جرد األنشطة اليت سامهت يف املبادرة األقاليمية:

للمنظمة (النظم الغذائية) فيما ارتبط عدد آخر منها  4انت بعض اإلجراءات مرتبطة ابلرب�مج االســـــــــــــرتاتيجي ك •
 (احلد من الفقر يف الريف)؛ 3ابلرب�مج االسرتاتيجي 

ّمم إطار للربجمة يف جمال األمن الغذائي والتغذية يف الدول اجلزرية الصـــغرية النامية يف احمليط األطلســـي واحمليط  • وصـــُ
بيســـــــاو، -املتحدة، وســـــــان تومي وبرينســـــــييب، وســـــــيشـــــــيل، وغينيااهلندي (جزر القمر، وزجنبار يف مجهورية تنزانيا 

 فريدي، ومدغشقر، وموريشيوس)؛ وكابو

قد استفاد بلدان (ومها كابو فريدي وسيشيل) يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى من االسرتاتيجية اخلاصة بعمل  •
 منظمة األغذية والزراعة يف جمال تغري املناخ؛

 بيساو، وكابو فريدي، ومدغشقر، وموريشيوس)؛ -احلشد اخلريفية (غينيا  ودةمشاريع ملكافحة دومت تنفيذ  •

ومت توفري الــدعم لتعزيز نظم اإلنتــاج الراميــة إىل حتســـــــــــــــني األمن الغــذائي والتغــذوي من خالل التعــاون يف مــا بني  •
 اجلنوب. بلدان

 وعلى املستوى اإلقليمي، يف إقليم احمليط اهلندي: -5

 بر�مجلألمن الغذائي والتغذية يف إقليم احمليط اهلندي بوصـــــــــفه بر�ًجما مشـــــــــرتًكا بني متت صـــــــــياغة بر�مج إقليمي  •
 التعاون التقين للمنظمة ومنحة من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية؛

 وأنشأت هيئة مصايد التونة ىف احمليط اهلندي مبوجب املادة الرابعة عشرة من دستور املنظمة. •

 ويف إقليم احمليط األطلسي: -6

بيســــــــــاو واملنظمات اإلقليمية والدولية مثل اجلماعة االقتصــــــــــادية لدول غرب  -فريدي وغينيا كل من كابواســــــــــتفاد   •
أفريقيــا، وجملس البحوث والتنميــة الزراعيــة لغرب ووســــــــــــــط أفريقيــا، واملركز العــاملي للحراجـة الزراعيــة، واملعهــد الـدويل 

، ملعين بتغري املناخ والزراعة واألمن الغذائيلبحوث احملاصــــيل يف املناطق االســــتوائية شــــبه القاحلة، وبر�مج البحوث ا
 يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. من االسرتاتيجية اخلاصة بعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال تغري املناخ
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 الرب�مج اإلقليمي لألمن الغذائي والتغذية يف احمليط اهلندي

زيد من التعاون والتجارة يف ما بني الدول اجلزرية. وال بّد هلذا يتطّلب الرب�مج اإلقليمي لألمن الغذائي والتغذية امل -7
النهج الذي يهدف إىل االســـــــــــــــتفادة من كامل إمكا�ت اإلنتاج الغذائي اإلقليمي، أن يقرتن مبشـــــــــــــــاركة القطاع اخلاص 

لة يف جماالت النشـــــطة. ويهدف هذا الرب�مج إىل إنشـــــاء نظام شـــــامل ومنصـــــف ومرتابط ، تتفاعل فيه مجيع اجلهات الفاع
إنتاج األغذية وجتهيزها ونقلها وجتارهتا مع اجلهات املزّودة للســـــــــلع واخلدمات اليت حتتاج إليها لالضـــــــــطالع أبنشـــــــــطتها يف 

 مناخ جتاري آمن.

إّن الرب�مج اإلقليمي لألمن الغذائي والتغذية عبارة عن رغبة مشـــــــــرتكة يف بناء إقليم للنمو املشـــــــــرتك حيث تكون  -8
ة متوافرة ومتاحة بكميات كافية. ويســـــــــــــــتند �ج الرب�مج اإلقليمي لألمن الغذائي والتغذية إىل تبادل األغذية الصـــــــــــــــحي

 املعلومات والتجارب والدراية والتكنولوجيا واملواد الغذائية يف ما بني األقاليم.

الفين واملايل، مت  ةبدعم املنظم 2016 شـــــــــباط /ومنذ صـــــــــياغة الرب�مج اإلقليمي لألمن الغذائي والتغذية يف فرباير -9
 بري من اإلجنازات وتشمل ما يلي:إحراز عدد ك

 ؛2018التوقيع على مذكرة تفاهم اسرتاتيجية بني املنظمة وهيئة احمليط اهلندي يف نوفمرب/ تشرين الثاين  •
 ريفو؛إنشاء وحدة التنسيق اإلقليمية للرب�مج اإلقليمي لألمن الغذائي والتغذية ضمن مكتب املنظمة يف أنتا��و  •

تعيني جهات االتصـــال يف الرب�مج اإلقليمي لألمن الغذائي والتغذية من ضـــمن املؤســـســـات الزراعية يف كل بلد و  •
 عضو يف هيئة احمليط اهلندي من أجل تنسيق املبادرات الرباجمية على الصعيد القطري؛

(يونيو/ حزيران  يف مــدغشـــــــــــــــقر عقــد أربع دورات للجنــة التوجيهيــة للرب�مج اإلقليمي لألمن الغــذائي والتغــذيــةو  •
 ؛)2019) وسيشيل (ديسمرب/ كانون األول 2019) ويف رييونيون (مايو/ أ�ر 2018وديسمرب/ كانون األول 

جلان وطنية فنية وجلان للرصـــــــد من أجل ضـــــــمان التنفيذ املتعدد القطاعات ألنشـــــــطة الرب�مج اإلقليمي وإنشـــــــاء  •
القطاع العام، مثل الوزارات والربملانيني، واملؤســــــــــســــــــــات  ممثلني عنتغذية. وتضــــــــــم هذه اللجان لألمن الغذائي وال

القطاع اخلاص مبا يشــــــــــــــمل الشــــــــــــــركات الزراعية والتجارية الزراعية، ومنظمات املنتجني الزراعيني  وعناحلكومية، 
 عن الشركاء املاليني والفنيني العاملني يف قطاعات التنمية الزراعية؛ ومنظمات اجملتمع املدين، فضالً 

توعيــــة الرأي العــــام بُنهج الرب�مج اإلقليمي لألمن الغــــذائي والتغــــذيــــة وأهــــدافــــه من خالل أشـــــــــــــــرطــــة الفيــــديو و  •
 االتصال؛  ومواد

 من خالل حتليل البيا�ت املتعلقة ابألسواق؛ اإلقليم يت هتمّ لاحتديد على حنو رمسي سالسل القيمة و  •

 على املستوى اإلقليمي؛ ابألولويةدراسات لتطوير سالسل القيمة اليت تتسم إجراء و  •

حتليل املعايري واألنظمة املتعلقة بتجارة املنتجات الزراعية والغذائية من أجل تيســـــــــــــــري املبادالت التجارية يف هذه و  •
 املنتجات على حنو أفضل بني البلدان اجلزرية؛

األعمال التجارية داخل اإلقليم، وجيري وضــع الصــيغة النهائية لدراســة حول إنشــاء منرب للمعلومات بشــأن فرص  •
كجزء من مشـــــــــروع لدعم تطوير املبادالت التجارية يف املنتجات الزراعية يف ما بني بلدان اإلقليم، ما يســـــــــهم يف 

 تنفيذ الرب�مج اإلقليمي لألمن الغذائي والتغذية؛

ملية تعبئة املوارد وحتديد وســــتتاح وثيقة الرب�مج املســــتندة إىل دراســــات ســــلســــلة القيمة قريًبا من أجل تيســــري ع •
 موقع الشركاء.
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الدروس املســــــتفادة من صــــــياغة ومواصــــــلة تنفيذ املكّون اخلاص ابلدول اجلزرية الصــــــغرية النامية يف منطقة احمليط 
األطلســــــي واحمليط اهلندي والبحر األبيض املتوســــــط وحبر الصــــــني اجلنويب، يف بر�مج العمل العاملي بشــــــأن األمن 

 ة.الغذائي والتغذي

 
 الزراعة وتغري املناخ -1

إّن الدول اجلزرية الصغرية النامية يف منطقة احمليط األطلسي واحمليط اهلندي والبحر األبيض املتوسط وحبر الصني اجلنويب، 
شديدة التأثر بتغري املناخ. وتزداد املخاطر املرتبطة ابلكوارث الطبيعية بسبب تفاقم األعاصري وموجات واجلفاف 1ومدغشقر

 والعواصف املتكررة وغري ذلك.

 تغري املناخ هي التالية:ضعًفا أمام القطاعات األكثر 

 : ندرة مياه الشرب والرّي، واآلاثر املرتتبة على األنشطة الزراعية؛املوارد املائية •
بسبب األمطار الغزيرة اليت ازدادت وتريهتا. النقص يف مصادر الطاقة واآلاثر  البىن األساسيةوكثريا ما تتضرر  •

 املرتتبة على التنمية الصناعية؛
: كمية األمطار غري الكافية وارتفاع درجات احلرارة، يف الوقت الذي الزراعة مبا يف ذلك مصـــايد األمساك واملاشـــية •

تساقط األمطار. تقّلص املناطق املواتية للزراعة وفقدان األراضي  علىيف املائة من األنشطة الزراعية  90تعتمد فيه 
 تالصــاحلة للزراعة، ما يؤدي إىل اســتمرار تقلص املواد الغذائية الزراعية ونزوح الفئات الســكانية الضــعيفة. أصــبح

 جزيرة كبرية مثل مدغشقر، وتوّلد حتد�ت جديدة يف املناطق املضيفة؛ مهمة يفاهلجرة الداخلية مسألة 
: تعّرض البىن األســاســية للطرق أمام أتثريات تغري املناخ وتقادم وســائل املالحة، واملخاطر وما يتصــل بذلك النقل •

 من تكاليف؛
ا يف صـــــّحة الســـــّكان من خالل انتشـــــار املالر  تظهر: الصـــــّحة • � ومحى الدنك واألمراض أتثريات تغري املناخ أيضـــــً

 األخرى اليت حتملها النواقل.
  

                                                      
غرية النامية على الرغم من أن مدغشـــقر ال تعترب من بني الدول اجلزرية الصـــغرية النامية، فهي تواجه التحد�ت نفســـها اليت تواجهها الدول اجلزرية الصـــ  1

 اجملاورة هلا.
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 سوء التغذية واألمن الغذائي -2

 ويف ظل وجود نظام غذائي ضعيف وغري مستدام، ينتشر سوء التغذية جبميع أشكاله يف هذه الدول اجلزرية الصغرية النامية.

تنجم عن التغريات يف الرتكيز االقتصادي الوطين ترتبط التغيريات يف أمناط التغذية وأساليب العيش اليت غالًبا ما  •
 وتعزيز التنمية االجتماعية االقتصادية، ابلصحة السيئة؛

وال يزال الفقر سائدا يف الدول اجلزرية الصغرية النامية يف احمليط األطلسي واحمليط اهلندي ويرتبط بكل من اجلوع  •
 وسوء التغذية (نقص التغذية)؛

مة لتغري املناخ وما يرتبط به من مسائل أتثريًا كبريًا على الدول اجلزرية الصغرية النامية يف تؤثر التأثريات املرتاكو  •
 احمليط األطلسي واحمليط اهلندي؛

يعاين معظم الدول اجلزرية الصغرية النامية يف منطقة احمليط األطلسي واحمليط اهلندي والبحر األبيض املتوسط و  •
 يف املائة من األغذية اليت تستهلكها؛ 80و 70ا وتستورد نسبة ترتاوح بني وحبر الصني اجلنويب، عجزًا غذائيً 

 وتعتمد الدول اجلزرية الصغرية النامية يف احمليط األطلسي واحمليط اهلندي على احمليط للتنمية الوطنية. •

 بناء وتعزيز القدرات على مواجهة الكوارث يف الدول اجلزرية الصغرية النامية -3

الدول اجلزرية الصــغرية النامية، فإّن قدراهتا على  االفتقار إىل الظروف أو البيئة املواتية واملالئمة الذي تعانيه عادةً  فضــال عن
عن ضــعف القدرات البشــرية واملؤســســية على  ، فضــالً ضــعيفة احلد من خماطر الكوارث يف الزراعة والقطاعات ذات الصــلة

 ة إىل ذلك، مثة افتقار إىل االستثمارات االستباقية للتخفيف من حدة املخاطر.تطبيق التكنولوجيات املالئمة. وابإلضاف
وملواجهة كل هذه القيود، وهبدف تعزيز قدرات الدول اجلزرية الصـــــــــــــــغرية النامية على التكّيف، حددت املبادرة األقاليمية 

املي بشـــــــــــأن األمن الغذائي والتغذية، بشـــــــــــأن الدول اجلزرية الصـــــــــــغرية النامية اليت أنشـــــــــــئت مبوجب إطار بر�مج العمل الع
 اإلجراءات املناسبة اليت يتعني اختاذها وهي:

 تعزيز البيئة والظروف املواتية لألمن الغذائي والتغذية. •
 وإنشاء نظم غذائية مستدامة قادرة على الصمود ألمناط غذائية صحية وتغذية أفضل؛ •
والتغذية األفضــــــــل عن طريق تشــــــــجيع التمكني االجتماعي تزويد اجملتمعات احمللية بســــــــبل حتقيق األمن الغذائي و  •

 واالقتصادي وتنفيذ برامج احلماية االجتماعية.
 تعزيز نظم اإلنذار املبكر مع الرتكيز على أمهية التخفيف من حدة آاثر تغري املناخ ومنعه.و  •
م األمن الغذائي حتســــــــــــني نظام املعلومات على الصــــــــــــعيدين الوطين واإلقليمي لرصــــــــــــد التهديدات الناشــــــــــــئة أماو  •

 والتغذوي.
 إنشاء مرافق للشراكات واالستثمار بني القطاعني العام واخلاص يف قطاعات التنمية الريفية.و  •
تعزيز / إصــــــالح منصــــــات التنســــــيق القائمة (يتعني حتديد طبيعة املنصــــــة وعملية صــــــنع القرار؛ وتوعية صــــــانعي و  •

 القدرات).القرارات داخل احلكومات؛ وتعزيز املؤسسات وبناء 
تعزيز مجع البيا�ت / وضـــع الســـياســـات القائمة على األدلة. (حتســـني البيا�ت ووضـــع الســـياســـات القائمة على  •

األدلة أمر هام وميكن حتقيقه عن طريق إقناع صانعي القرارات. وعالوًة على ذلك، من املهم أن يتتبع الشركاء يف 
 التمويل االستخدام األمثل للموارد).


