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 مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي
 ألفريقيا

 1الدورة احلادية والثالثون

 2020 أكتوبر/ تشرين األول 26-28

  ملكافحة الفقر واجلوع : �ج جديدالعمل يًدا بيدمبادرة عن مذكرة مفاهيمية 
 

 املقّدمة -أوًال 
 
على التزامات بشــــــأن تعزيز املســــــاءلة املتبادلة  2 2014ينص إعالن ماالبو الصــــــادر عن االحتاد األفريقي يف عام  -1

ســعًيا إىل حشــد إرادة ســياســية أقوى من جانب القادة يف البلدان األفريقية وهي التزامات تتجلى من خالل آلية اســتعراض 
زراعي األقران لضــمان قيادة فعالة وملكية أقوى على الصــعيد القطري وشــراكة أمنت تفضــي يف �اية املطاف إىل منو وحتّول 

وختوض البلدان األعضـــــاء عملية اســـــتعراض للزراعة كل ســـــنتني تقوم على التتبع والرصـــــد ورفع التقارير بشـــــأن مســـــتدامني. 
التقدم احملرز على صـــــــــعيد التنفيذ، إضـــــــــافة إىل تشـــــــــجيع املواءمة والتوحيد والتنســـــــــيق بني خمتلف اجلهود القطاعية وخمتلف 

ا تعزيز القدرات املؤســــســــية الوطنية واإلقليمية لتوليد الربامج اليت تشــــارك فيها مؤســــســــات عدة. و  اهلدف من ذلك هو أيضــــً
 املعارف والبيا�ت وإدارهتا مبا يدعم التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم ابالستناد إىل القرائن. 

 
آليات لتيســـري التنفيذ ومســـاندة البلدان األعضـــاء يف ذلك، إضـــافة إىل  2030خطة التنمية املســـتدامة لعام  وتوفر -2

 استعراض التقدم احملرز يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة ورفع التقارير ذات الصلة على الصعيدين الوطين والعاملي. 
 

                                                      
 .شالالت فيكتور�، زمبابوييف يف  2020مارس/ آذار  27-23 كان من املقرر عقدها خالل الفرتة  1
 . إعالن مـــاالبو بشــــــــــــــــأن التعجيـــل ابلنمو والتحول الزراعيني من أجـــل الرخـــاء املشــــــــــــــرتك وحتســــــــــــــني ســــــــــــــبـــل املعيشــــــــــــــــة.2014االحتـــاد األفريقي،   2

https://au.int/sites/default/files/decisions/9661-assembly_au_dec_517_-_545_xxiii_a.pdf 
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إعالن ماالبو ومؤشــــرات  ومثة أوجه تقارب ملحوظة بني معظم املؤشــــرات املوضــــوعة لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ -3
وتعمل البلدان األعضــــاء جاهدة يف ســــبيل مراعاة ذلك يف أطرها الوطنية اخلاصــــة ابلســــياســــات  أهداف التنمية املســــتدامة.

من أجل  الزراعية وعمليات رفع التقارير ذات الصــــــلة بغرض احلصــــــول على إطار متكامل وإرســــــاء آليات للتنفيذ املشــــــرتك
ويشــكل هذا مسة رئيســية لرتشــيد املوارد اليت جيري اســتثمارها يف هذه العمليات إضــافة إىل خفض  حتقيق النتائج املنشــودة.

 اجلهود اليت تبذهلا البلدان لإلفادة على كل من األطر املذكورة. 
 
ويدعو االلتزامان كالمها إىل عمليات اســـــــــــــــتعراض وتقييم تعود ملكيتها إىل البلدان وأتخذ هذه األخرية بزمامها  -4

وقد جرى اإلقرار ابلتحدي  ا وحســـــنة التوقيت وموثوقة ومفصـــــلة.اســـــتناًدا إىل بيا�ت عالية اجلودة ويســـــهل احلصـــــول عليه
ا على ضــــــــــــرورة تكثيف اجل درات ود يف ســــــــــــبيل تعزيز القهاملتمثل يف توليد هذا النوع من البيا�ت مبوازاة التشــــــــــــديد أيضــــــــــــً

 اإلحصائية للبلدان األعضاء.
 

 استئصال اجلوع والفقر من أفريقياء ابجتاه التحدي: تقدم بطي
 
اعتمد االحتاد األفريقي إطارًا للمســـــاءلة املتبادلة حيدد مبادئ اســـــتعراض األقران وإطارًا للنتائج لالســـــرتشـــــاد به يف  -5

 2017كل ســـــــنتني يف عامي   تاناســـــــتعراض الحقتا أجريت عمليواســـــــتناًدا إىل اإلطارين املذكورين،  مؤشـــــــرات األداء. تتبع
التقييم خالل قمة االحتاد  يتوُعرض أحدث تقرير عن عملي ابجتاه الوفاء ابلتزامات ماالبو.لتقييم األداء القطري  2019و

. وتشــــــري هذه التقارير إىل أنه، رغم اجلهود املبذولة والتقدم احملرز، 2020األفريقي اليت عقدت يف شــــــهر يناير/كانون الثاين 
إذ يشـري تقرير عام  ابجتاه الوفاء ابلتزامات ماالبو.ت حتول دون عودهتا على املسـار الصـحيح يواجه عدد من البلدان حتد�

دولة من الدول األعضـــــاء اليت رفعت تقارير مرحلية عن النقص التغذوي،  33على ســـــبيل املثال إىل أنه، من أصـــــل  2020
يف املائة)  25غذوي ال يزال مرتفًعا (أكثر من كانت مثان منها فقط على املســار الصــحيح مع التشــديد على أّن النقص الت

 من الدول األعضاء.  14يف 
 
إىل ارتفاع اجلوع  20193ويشـــــــري تقرير األمم املتحدة املشـــــــرتك عن حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل يف عام  -6

يف أفريقيا جنوب يف املائة  22.8يف أفريقيا ملدة ثالث ســنوات على التوايل حيث بلغ معدل انتشــار النقص التغذوي نســبة 
ا ارتفاًعا مطرًدا يف عدد �قصــــــي التغذية الذي  الصــــــحراء الكربى. وشــــــهدت منطقة أفريقيا جنوب الصــــــحراء الكربى أيضــــــً

 . 2018مليون نسمة يف عام  256.1وصل إىل 
 

 أثر أكرب على الفقر واجلوع إلجراءات معّجلة و  حنو شراكات فعالة -مبادرة منظمة األغذية والزراعة للعمل يًدا بيد 
 
أطلقت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) مبادرة العمل يًدا بيد وهي مبادرة قائمة على القرائن  -7

خة يف أهداف التنمية املســـــــــتدامة وجرى  وتعود ملكيتها للبلدان وأتخذ هذه األخرية بزمامها وتتماشـــــــــى مع املبادئ املرســـــــــّ

                                                      
. 2019املية. منظمة األغذية والزراعة والصــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبر�مج األغذية العاملي ومنظمة الصــــــــــحة الع  3

 لزراعة. روما، منظمة األغذية وا ت التباطؤ واالنكماش االقتصادي.. االحرتاز من حاال2019حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام 
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وتضـع مبادرة العمل يًدا بيد سـّلًما ابألولو�ت لتدابري القضـاء على الفقر  بو.ملسـاندة الرؤية الرباجمية إلعالن ماالتصـميمها 
من أهداف التنمية  2من أهداف التنمية املســـتدامة) ووضـــع حد للجوع وجلميع أشـــكال ســـوء التغذية (اهلدف  1(اهلدف 

وهي تســاهم من خالل ذلك يف بلوغ ســائر  والتنمية الريفية املســتدامة. اعياملســتدامة) من خالل تســريع عجلة التحول الزر 
 أهداف التنمية املستدامة األخرى وأهداف إعالن ماالبو). 

 
وتســــــتخدم املبادرة أحدث األدوات املتاحة، مبا يف ذلك وضــــــع النماذج وعمليات التحليل اجلغرافية املكانية، من  -8

دة املداخيل واحلد من أوجه عدم املســـــــاواة والعرضـــــــة للمخاطر لدى ســـــــكان الريف أجل حتديد أفضـــــــل الفرص املتاحة لز�
الذين ميثلون الســــواد األعظم من فقراء العامل. وتســــتخدم هذه األدوات الكتســــاب رؤية متكاملة جململ الفرص االقتصــــادية 

تثمارات واإلصــالحات املؤســســية وحتســني عملية حتديد الغا�ت وتصــميم التدخالت الســياســاتية واالبتكار والتمويل واالســ
وتســــــــند ابلتايل املبادرة األولوية للبلدان اليت تكون فيها القدرات الوطنية والدعم الدويل األضــــــــعف أو  هذا األســــــــاس.على 

حيث التحد�ت التشـــــــغيلية، مبا يف ذلك األزمات الطبيعية أو اليت هي من صـــــــنع اإلنســـــــان، هي األكرب. ويتواءم هذا مع 
 املتحدة ابلدرجة األوىل "بعدم ترك أحد خلف الركب". التزام األمم

 
وتعتمد مبادرة العمل يًدا بيد �ًجا قائًما على النظم الغذائية املوجهة جغرافًيا وحنو األســــــــــــــواق بغرض ز�دة كمية  -9

وهي تعمل على  احلصـــول عليها.تها وتنوعها وقدرة األغذية املغذية املتاحة يف أســـواق األغذية احمللية واإلقليمية والوطنية ونوعي
املعيشـــية للحد من الفقر  تعزيز قدرات النظم الغذائية من أجل توفري أمناط غذائية مغذية وصـــحية للجميع وز�دة دخل األســـر

 وتضمن مراعاة املعايري والقواعد املتفق عليها دولًيا على أكمل وجه يف السياسات اليت حترز تقدًما على صعيد الركائز املدقع.
وحتقيًقا هلذه الغاية، تشــجع مبادرة العمل يًدا بيد االســتخدام  تصــادية واالجتماعية والبيئية.الثالث للتنمية املســتدامة، أي االق

املســـــــتدام للتنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية وخدمات النظام اإليكولوجي وتدعم التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته 
، مبا يف ذلك متكني 2030اومته إضــــــــــافة إىل أهداف رئيســــــــــية أخرى واردة يف إعالن ماالبو وخطة عام وتعزز القدرة على مق

 املرأة وعمالة الشباب وتطوير الروابط بني املناطق الريفية واحلضرية حول النظم الغذائية املستدامة. 
 

ميّكن احلكومات وشـــــــــركاءها يف التنمية من وتشـــــــــكل البيا�ت والتحاليل املتطورة دعامة ملبادرة العمل يًدا بيد مبا  -10
حتديد التفاعالت وتقييم املقايضات بني األهداف واإلجراءات مبا يساعد على حتديد العقبات الرئيسية والفرص املتاحة يف 

وتســـــعى مبادرة العمل يًدا بيد، من خالل إطار متني للرصـــــد والتقييم، إىل  ار واالســـــتثمار والتغيري املؤســـــســـــي.جمال االبتك
وهتدف بقدر أكرب إىل تعزيز قدرات البلدان األعضاء من أجل رصد  2023توفري دفعة أوىل من النتائج املعيارية حبلول عام 

 يف سبيل حتقيق هذه األهداف. التقدم والتعّلم املتبادل من أجل تيسري بناء شراكات فعالة ملؤازرة جهود البلدان 
 

وتقيم املنظمة  لفراغ حيثما ال تكون موجودة.وتســـعى مبادرة العمل يًدا بيد إىل توطيد التعاون الدويل القائم وإىل ســـّد ا -11
تمويل شراكات، ابالستفادة من وجودها القطري ومن النوا� احلسنة، لتوفري وسائل التنفيذ الالزمة، مبا معناه إشراك مؤسسات ال

الدولية واملاحنني والشركاء الفنيني لرتمجة املعارف الفنية والسياساتية على شكل إجراءات، إضافة إىل استقطاب االستثمارات من 
من خالل إعطاء معلومات عن جماالت االســـــــــــتثمار ألغراض التنمية. وتؤدي الشـــــــــــراكات الفعالة بني القطاعني  اخلاص القطاع

 تائج كفيلة بتحول أمناط العيش وتشجع املشاهد الطبيعية املستدامة.العام واخلاص إىل حتقيق ن
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 النتائج املنشودة -اثنًيا 
 

تتيح املائدة املســــــــتديرة الوزارية فرصــــــــة لالطالع على التقدم احملرز ابجتاه الوفاء ابلتزامات ماالبو يف جمال الزراعة،  -12
من أهداف التنمية املستدامة وتسليط الضوء على احلاجة إىل إجراءات سريعة لتحقيق األهداف  2و 1إضافة إىل اهلدفني 

يف ســــياق إحداث حتول ريفي وزراعي. وتســــعى يف ســــياق هذه اجلهود إىل اســــتكشــــاف التجارب والفرص املتاحة لصــــقل 
 ح الوسائل الالزمة للتنفيذ. يشراكات فعالة ومتتينها مبا يت

 
املائدة املســـتديرة الفرص اليت ميكن أن تتيحها مبادرة املنظمة للعمل يًدا بيد من أجل حفز اإلجراءات وســـتبحث  -13

اليت أتخذ البلدان بزمامها واليت تعود ملكيتها هلا ولتحديد األماكن اليت ميكن فيها للتنمية الزراعية املســــــــتدامة وســــــــالســــــــل 
واجلوع، إضــــــافة إىل املســــــامهة اليت ميكن أن تقدمها املبادرة يف ســــــبيل القيمة الزراعية الغذائية أن تصــــــلح لوضــــــع حد للفقر 

وهي ســــــــتنظر يف اإلمكا�ت املتاحة لتعزيز  االبو وأهداف التنمية املســــــــتدامة.حتقيق ســــــــائر األهداف األخرى من إعالن م
عجلة التقدم حنو بلوغ  وســــــائل التنفيذ وســــــتعتمد �ًجا مرً� ومبتكرًا لبناء شــــــراكات تعزز حشــــــد املوارد يف ســــــبيل تســــــريع

 األولو�ت الوطنية على صعيد التنمية املستدامة لألغذية والزراعة. 
 

وعالوة على ذلك، ســـــتبحث املائدة املســـــتديرة يف ســـــبل تدعيم القدرات الوطنية لتحســـــني التكامل بني البيا�ت  -14
واملقايضـــــــــــات وحتديدها يف ما بني اإلجراءات  والتحليل وعرضـــــــــــها من أجل اإلقرار ابلقيم الكمّية ألوجه التفاعل والتكافل

وســـيصـــدر املشـــاركون توصـــيات عن فائدة  .2030الســـياســـاتية املوضـــوعة بغرض حتقيق أهداف متعددة يف إطار خطة عام 
نة مبا ميّكن من صــنع قرارات مســتنرية على حنو أفضــل بشــأن االســتثمارات واالبتكار والتغيري على  العمليات التحليلية احملســّ

 د السياسات واملؤسسات. صعي
 

 تنظيم املائدة املستديرة -اثلثًا 
 

اجلوع إّن عنوان املائدة املســـــــــــــــتديرة هو "مبادرة العمل يًدا بيد من أجل تعزيز النتائج واآلاثر املرتتبة على الفقر و  -15
ر. وســـتكون على وســـوء التغذية يف أفريقيا". وبعد التقدمي، ســـيكون هناك عرض ملبادرة  شـــكل جلســـة تفاعلية يديرها ميســـّ

جارب واســــتخالص للدروس وســــيلي ذلك نقاش وتبادل للت مّهد الطريق ملداخالت املتحدثني.املنظمة للعمل يًدا بيد وســــت
ويف اخلتام، ســـــتلخص املالحظات اخلتامية الرســـــائل الرئيســـــية اليت تضـــــمنتها التوصـــــيات اليت ســـــتدرج من مثّ يف  املســـــتفادة.

 ر النهائي للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا. التقري
 

 ومن املسائل اليت ميكن االسرتشاد هبا يف النقاش:  -16
 

ما هي املسائل والثغرات الرئيسية اليت يتعني معاجلتها لتسريع عجلة التقدم ابجتاه حتقيق أهداف والتزامات  (أ)
 من خالل التحول الزراعي والريفي؟  2030ماالبو وخطة عام 
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كيف ميكن االستعانة مببادرة العمل يًدا بيد من أجل معاجلة املسائل والثغرات الرئيسية؟ ما املطلوب لكي  (ب)
 تكون فّعالة؟

تشــاطرها بني البلدان حول كيفية بناء  ابإلمكانما هي التجارب واملمارســات املتعلقة ابلتعاون الدويل اليت  (ج)
شــــراكة فعالة بقدر أكرب الســــتئصــــال الفقر واجلوع وســــوء التغذية من أفريقيا؟ أين تفشــــل الشــــراكات عادة 

 وما الذي ميكن أو جيب فعله لتجّنب حاالت الفشل هذه؟ 
عمل يًدا بيد أن ترتبط كيف ميكن لنظم البيا�ت والتحليل اجلديدة اليت اســـــــــــــــتحدثتها املنظمة يف إطار ال (د)

وحىت أن جتري بلورهتا ابلتشـــــــــــــــارك مع املؤســـــــــــــــســـــــــــــــات اإلقليمية والوطنية من أجل حتديد أوجه التفاعل 
واملقايضـــــــــات الرئيســـــــــية بني التدخالت الســـــــــياســـــــــاتية ذات األولوية ولكي تســـــــــتهدف على حنو أفضـــــــــل 

 يري املؤسسي؟ التدخالت على مستوى السياسات، مبا يف ذلك االبتكار واالستثمار والتغ
مــا هي أنواع االبتكــارات يف جمــال بنــاء الشـــــــــــــــراكــات بني بلــدان اإلقليم ويف مــا بني البلــدان داخــل اإلقليم  (ه)

 وخارجه، مبا يف ذلك الشراكات بني بلدان اجلنوب، اليت ميكن استحداثها يف إطار هذه املبادرة؟ 
ن النظم من أجل من الناحية العملية، كيف ميكن تكييف االلتزام مبوجب  (و) مبادرة العمل يًدا بيد أن حيســـــــــــــّ

رصـــد التأثريات وتقييمها، بغرض تعزيز التقدم القائم على صـــعيد الرصـــد ورفع التقارير عن التزامات ماالبو 
 وأهداف التنمية املستدامة يف إطار تعزيز املساءلة املتبادلة؟ 

من أجــل تنشـــــــــــــــيط الــدعم لإلجراءات اليت أتخــذ يف يُنظر إىل دور املنظمــة يف مبــادرة العمــل يــًدا بيــد ك (ز)
 البلدان بزمامها وتعود ملكيتها هلا يف سبيل الوفاء ابلتزامات ماالبو وحتقيق أهداف التنمية املستدامة؟

 
 جدول األعمال واملشاركون

 
  الرئيس: الوزير 

الفرعي، اجلنوب املنســـــــــــــــق اإلقليمي ، Patrice Talla -كلمـــة ترحيبيـــة وتقـــدمي  11:07 - 11:00الساعة 
 األفريقي، منظمة األغذية والزراعة

 مالحظات ترحيبية للسيد شو دونيو، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة 11:15 - 11:07الساعة 

، رئيس اخلرباء االقتصـــــــــــاديني، Maximo Torero -عرض مبادرة العمل يًدا بيد  11:35 - 11:15الساعة 
 منظمة األغذية والزراعة 

 مناقشة لفريق اخلرباء مبشاركة: 12:15 - 11:30الساعة 
 مفوض مفوضية االحتاد األفريقي لالقتصاد الريفي والزراعة −

 )زمبابويو إثيوبيا و بوركينا فاسو  وزراء (من −
 )البنك الدويلمؤسسات مالية دولية ( −
 )قيماملق نسّ املاألمم املتحدة ( −
 القطاع اخلاص −

 زراعنيامل اتممثل منظم −

 عات التجارب والتطلّ  -نقاش مفتوح  12:45 - 12:15الساعة 

 Patrice Talla، السيد امليّسر –امللخص واملالحظات اخلتامية  13:00 - 12:40الساعة 
 


