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 تقرير عن التوصيات الصادرة عن املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا 

 يف دورته الثامنة والعشرين

 

يعرض اجلدول التالي أحدث املعلومات عن التقددم اردريف ت تنفيدذ التواديات الصدادرة عدن الددورة الثامندة           

ويتوا ق الرقم املشار إليه ت اجلددول مدع الدرقم نفسده املدذكور ت مدووز التواديات          والعشرين للميقر ا قليمي أل ريقيا.

وتتبعها النقاط األساسدية   بالبنط العريض() أل ريقيا. وترد كل تواية الرئيسية للدورة الثامنة والعشرين للميقر ا قليمي

 اليت تعكس ا جنايفات اليت حتققت.

 

 املسائل اخلاصة بالربنامج وامليزانية –أواًل 
 

 أولويات أنشطة منظمة األغذية والزراعة يف أفريقيا
 

 التوصيات التعليقات

قت مراوعة اخلطوط التوويهيدة ألطدر الة دة القطريدة     

أطدر   47مدن أادل    ابلدد  46اليت وضدعتها الفداو. ووضدع    

الة ددة القطريددة اخلااددة بهددم وأقر وهددا علددى أسددا      

احتياواتهم ا منائية. وهذه األطر ت مراحدل تتلفدة مدن    

 التنفيذ. ومت إنشاء أطر الراد ت املنظمة. 
 

والبلدان األعضاا  علاا اساتمدا     املنظمة  شجع )ط(

أطر الربجمة القطرية وخطط العمال القطرياة ملعا اة    

جماالت العمل الوطنية ذات األولوياة ورصاد النتاائج    

 واإلبالغ عنها؛

 

مت توقيع برنامج للتعداو  الفدم مدع اجلماعدة االقتصدادية      

واخلطة ا قليمية لدول غرب أ ريقيا بشأ  "اخلطط الوطنية 

املراعيددة للمنظددور اجلنسدداني ملواوهددة  الزراعدديلالسددتثمار 

حتدي القضاء على اجلدوع ت منطقدة اجلماعدة االقتصدادية     

لدددول غددرب أ ريقيددا". ومت إبددرام اتفدداأل مددع جلنددة األمددم  

املتحدة االقتصادية أل ريقيا، لتعزيز التعاو  مع الفاو بشأ  

املساواة بني اجلنسني واحلقوأل املتعلقدة باألراضدي اسدتنادا    

 األحكام املتعلقة باملنظور اجلنساني الدواردة ت اخلطدوط   إىل

 التوويهية الطوعية ومبادرة السياسات اخلااة باألراضي. 
 

مت توظيددك كددبو املددوظفني املعندديني بقضددايا املسدداواة بددني 

 ت املكتب ا قليمي أل ريقيا. اجلنسني
 

نظدو حكدومي وطدم، وادركاء      300مت تدريب أكثر مدن  

اءات السددرية ومددوظفي منظمددة األغذيددة   مسدديولي ا حصدد 

 املنظمة مبا يلي: أوصا )ك( 

تعزيز تعماي  املنظاور ا نسااني والاربامج دعماا       -1

 للنسا  والشباب؛
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والزراعدة علدى تعمديم املنظدور اجلنسداني مدن أودل النمددو        

 الزراعي الشامل.
 

ممثلية للمنظمة بإوراء تقييم قطري بشأ   ةعشر اقامت اثنت

املساواة بني اجلنسني لإل ادة ت تصميم وتنفيذ أطر الة ة 

 القطرية واخلطط الوطنية لالستثمار الزراعي.
 

مت إعددادة إحيدداء اددبكة نقدداط االتصددال اخلااددة بالشدديو   

وهدة   90، يتم تغطيتهدا مدن قبدل    ابلد 45اجلنسانية مع 

اتصددال معنيددة بالشدديو  اجلنسددانية واملندداوبني عنهددا ت    

 ا قليم.
 

تنفذ إثيوبيا  وليبويا والنيجر ورواندا الةنامج املشرتك بني 

تنمية الزراعيدة  منظمة األغذية والزراعة والصندوأل الدولي لل

بشدأ   العداملي  ألغذيدة  اوهيئة األمم املتحدة للمرأة وبرندامج  

 "تسريع التقدم حنو التمكني االقتصادي لنساء الريك".
 

ونهدج الفداو   مت إادار وثيقة توويهية بشأ  اسدرتاتيجيات  

بشأ  احلمايدة االوتماعيدة ت أ ريقيدا، لتضدمني احلمايدة      

االوتماعية ت مبادرة القضاء على اجلوع ت منطقة اجلماعة 

 االقتصادية لدول غرب أ ريقيا.
 

مت توليد األدلة بشأ  قاسك السياسات والةامج ت بوركينا 

 اسو، وتشاد، ومالي، والنيجدر، والسدنغال، لددعم حدوار     

 السياسات على املستويني القطري وا قليمي.
 

احلماية تتعلق ب دعمت الفاو تصميم وتنفيذ برامج وإوراءات

االوتماعيددة والزراعددة،  ددا ت الددك بددرامج السياسددات     

لألمددم املتحدددة الغذائيددة والتغذويددة ت املدددار ، وبرنددامج  

مشرتك بني اليونيسدك ومنظمدة الصدحة العامليدة وبرندامج      

  املي(؛األغذية الع
 

جيري تنفيدذ برندامج الشدراء مدن األ دريقيني أل ريقيدا ت:       

إثيوبيدا، ومددالوي، ومويفمبيددق، والسددنغال، بالشددراكة مددع  

حكومددة الةايفيددل، وحكومددة اململكددة املتحدددة، وبرنددامج    

 األغذية العاملي.

تنفيذ أشكال خمتلفة من برامج احلماياة   تعزيز -3

االجتماعية مثل التغذية يف املادار  بهادحت نيسا     

العيش وإدخال مفهاو  الزراعاة   التغذية وسبل كسب 

 يف املدار ؛
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دعمددت الفدداو أولويددات الصددمود لغددرب أ ريقيددا الدديت مت    

لتكيدك والصدمود، مدع    تصميمها ت إطار التحالك العاملي ل

 احلماية االوتماعية كأول ركيزة  يها.
 

مت دعم تسدعة بلددا  لتطدوير الدةامج بشدأ  نهدج خفد         

الددعم الدتقم واالوتمداعي واملدالي      واطن الضعك، لبلورةَم

 جلمعيات املزارعني والنساء.
 

إقليميدة بشدأ  احلمايدة    اسدرتاتيجية  ُعقدت حلقة عمل 

. وخدالل حلقدة العمدل،    االوتماعية ت لدومي، ت توغدو  

للمنظمة خريطة لنقاط البدايدة لتحسدني    امكتب 20وضع 

دعمهددم للبلدددا ، وللدددعم الدداليفم مددن املقددر  الرئيسددي     

 واملكاتب ا قليمية والشركاء.
 

بلدددا )كددوت ديفددوار وتشدداد والكونغددو     12دعمددت الفدداو  

وموريشيو  وناميبيدا وغينيدا االسدتوائية والكداموو  وغاندا      

والسنغال وأنغوال ووزر القمر( ت بناء القدرات وإعدداد  ومالي 

التعدددادات واملسددوحات الزراعيددة اخلااددة بهددا، مددن أوددل 

البياندات اييكليدة الزراعيدة وتدو و أسدا   نتدا        جتديدد  

 البيانات احلالية.
 

ودعمت الفاو االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أ ريقيدا ت  

عداد تقارير اجلدوى وتقديم التواديات بشدأ  التعددادات    إ

 الزراعية املنسقة واملتزامنة ت هذه املنطقة الفرعية. 
 

الزراعيدة والتنميدة ت   ودعمت الفاو مركز التنسيق للبحدوث  

إقليم اجلماعة ا منائية للجنوب األ ريقي، ت تأسيس نظام 

  دارة املعر ة ت املنطقة.
 

بلددا  مدن السداحل )بوركيندا  اسدو       5وعزيفت الفاو قدرات 

وتشاد ومدالي وموريتانيدا والنيجدر( علدى اسدتخدام بياندات       

املسددوا األسددرية لتوليددد ا حصدداءات بشددأ  األمددن الغددذائي 

 والتغذية ورادهما.
 
 

القاادرات الوطنيااة واإلقليميااة يف جمااال    تعزيااز -4

اإلحصا ات الزراعية والرصد والتقياي  وأيضاًا يف جماالي    

 املعلومات واالتصاالت؛
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ودعمت الفداو تنميدة قددرات الصدومال والسدودا  ووندوب       

 األمن الغذائي والتغذوي.السودا  ت  ال نظم معلومات 
 

ودعمت الفاو تقييم القضايا املتعلقدة بالقددرات ت لدال    

أوغندددا ت  ددال ا رادداد الزراعددي واألسددواأل الزراعيددة 

 واملوارد الطبيعية.
 

رمسلددة املمارسددات اجليدددة مددن أوددل دعددم ودعمددت الفدداو 

ا نتا  الزراعي واألمن الغذائي ت غدرب أ ريقيدا، و دايفت    

مدات الشدريكة باجلدائزة    مع ويفارة الزراعة ت النيجر واملنظ

 2015األوىل ت مسابقة أ ضل املمارسات ت معدرض مديال    

 ت  ئة "التعزيز الكمي والنوعي ملنتجات اراايل".
 

مت إنشاء ابكة الراد والتقييم لتيسو تد ق االتصاالت. وقدد  

مت تعدديني موظددك مسدديول عددن الراددد والتقيدديم ت املكتددب  

عمليددة الراددد  ا قليمددي أل ريقيددا لدددعم املكاتددب القطريددة ت

 املستندة إىل النتائج.
 

وقد يفاد معدل نشر املعلومات إىل الدول األعضاء مدن خدالل   

عملية إعالمية للجمهور إلكرتونيدة أوسدع. وقدد مت جتهيدز     

 املزيد من املكاتب القطرية  واقع على ابكة ا نرتنت.
 

 

مت تقديم برنامج للشراكة ودعمه من قبدل ممثلدي أكثدر مدن     

نظمددة األغذيددة والزراعددة واددركائها واددادقت م. ابلددد 30

)مبادرة األريف ت أ ريقيا واملنظمات غدو احلكوميدة ومبدادرة    

البذور ت أ ريقيا واالحتاد األ ريقي واجملموعة االقتصدادية  

لدول غرب أ ريقيدا واالحتداد االقتصدادي والنقددي لغدرب      

أ ريقيا واجملموعة االقتصادية لدول وسط أ ريقيا و موعدة  

لتنمية أل ريقيا اجلنوبية و موعدة ادرأل أ ريقيدا والسدوأل     ا

املشرتكة لشرأل وونوب أ ريقيا واييئدة احلكوميدة للتنميدة    

والقطدداع اخلدداجل واجلهددات املاحنددة )الوكالددة اليابانيددة    

ممثلني من الددول  و CARDوأمانة  GIZللتعاو  الدولي، و

)مجهورية كوريدا وتايلندد(( علدى برندامج تنميدة       اآلسيوية

علدى  زراعة األريف ت أ ريقيا. وقد مت تعبئة املدوارد املاليدة )  ل

مليدو    1.8التمويدل مدن مجهوريدة كوريدا )     سبيل املثدال، 

علا أهمياة دعا  املنظماة للجهاود الوطنياة       شدد )ها(

والقااادرة التنافساااية   والقارياااة لت سااا  اإلنتاجياااة 

واالستدامة لسلسالة القيماة اخلاصاة بااألر  مان خاالل       

 ؛ملبادرة األفريقية اخلاصة باألر ا
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مليو  دوالر أمريكي( وبرنامج  5دوالر أمريكي(، و نزويال )

 مليو  دوالر أمريكي(. 1التعاو  التقم للفاو )
 

وقد بدأت املشاورات مع الشراكة اجلديدة من أودل تنميدة   

أ ريقيا، ومبادرة األريف أل ريقيا، والبنك األ ريقدي للتنميدة،   

بناء علدى طلدب    2016لتنظيم القمة األ ريقية لألريف ت عام 

 من االحتاد األ ريقي.
 

ت إطار اسرتاتيجية الفاو للتعاو  بدني بلددا  اجلندوب، مت    

إنشدداء حسدداب األمانددة للتضددامن مددع أ ريقيددا  يزانيددة     

مليددو  دوالر أمريكددي تةعددت بهددا غينيددا االسددتوائية   40

 من املنطقة.  ابلد 35وأنغوال، ويستفيد منه 
 

وقد قدمت املنظمة  راا للدول للدتعلم املتبدادل مدن أ ضدل     

املمارسات ت  دال الزراعدة الذكيدة مناخيدا والدري علدى       

 نطدداأل اددغو. وقددد مولددت الةايفيددل مشددروعني إقليمدديني  

للتعاو  بني بلددا  اجلندوب لتعزيدز السياسدات العامدة ت      

 . االت التغذية ت املدار  والزراعة األسرية
 

علا احلاجة إىل تعبئاة املاوارد يف املنطقاة،     وركز ) ( 

مبا يف ذلك التعاون ب  بلدان ا نوب والشراكات وذلاك  

 لتنفيذ املبادرات اإلقليمية وأطر الربجمة القطرية؛

 

تقدددم الفدداو املسدداعدة التقنيددة ييئددة سددالمة األغذيددة التابعددة 

لالحتاد األ ريقدي لتعزيدز نظدم الرقابدة الوطنيدة علدى سدالمة        

األغذية ت نيجويا وونوب أ ريقيا وغانا ووزر القمدر وروانددا   

والدددول األعضدداء ت االحتدداد والغددابو  وأوغندددا وموريشدديو  

 وبوركينا  اسو وكدوت  االقتصادي والنقدي لغرب أ ريقيا )بنني

 ديفوار وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو(.
 

أ  تبدددأ هيئددة وقددد اقرتحددت يفميبددابوي وونددوب أ ريقيددا 

 ا غناء البيولووي.بالعمل على  الدستور الغذائي
 

إىل االقرتاح الذي تقّد  به االنياد األفريقاي   أشار )ي( 

األغذياة" وشاّجع   من أجل إنشا  "هيئة أفريقية لساالمة  

 البلدان األعضا  واملنظمة علا دع  هذه العملية؛

 
 

 تقيي  املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية للمنظمة يف أفريقيا –ثانيًا 
 

 إن املؤمتر اإلقليمي:   -27 
 

تقددود ممثليددات املنظمددة عمليددة التخطدديط علددى املسددتوى    

أطدر الة دة القطريدة اخلاادة      ادبل 46القطري. وقد أقر  

 بهم وهناك إطار واحد قيد ا عداد.
 

علا االستمرار يف تفويض السلطة ملمثلياات   شجع )ها(

 ختطيط وإجنا  الربامج القطرية؛املنظمة لقيادة 
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، مت تعبئدة حدوالي   2015اعتبارا من ديسمة/كانو  األول 

من إمجالي املدوارد   ت املائة 51مليو  دوالر أمريكي ) 956

 الاليفمة( من تتلك مصادر التمويل.
 

 سجلت البلدا  يفيادة ت املوارد من خار  امليزانية.
 

عدد من املوظفني املسيولني عن العمليات اجلددد   تعينيومت 

تعزيز قددرات  ل اموظف 150خالل  رتة التقرير، ومت تدريب 

املوارد البشرية ت املكاتب القطرية. ومع تزايد الطلب علدى  

اخلدمات االستشارية على املستوى القطري، سديتم تعديني   

ومدوظفني  مسيول عن الشيو  املاليدة ت املكتدب ا قليمدي،    

متخصصني باملشرتيات ت العديد مدن البلددا  الديت يوودد     

  يها حجم معامالت مرتفع.
 

درات املمددثلني املسدداعدين للمنظمددة واملددوظفني ومت تعزيدز قدد 

، اقطريد  امكتبد  20الفنيني من مكتدبني إقليمديني  درعيني و   

 لصياغة برامج تنمية القدرات  عالة على املستوى القطري.

 

علااا واارورة احلاارإ علااا إعطااا  املكاتااب    شاادد و()

امليدانية القدرات الال مة من حيث املاوارد البشارية واملالياة    

 القرارات مبا يعكس أولويات الالمركزية؛واختاذ 

 

وظيفددة  نيددة لدددعم ا قلدديم، واألقدداليم    13مت ختصددي  

 الفرعية، واملكاتب القطرية.
 

مت تعدديني موظددك للمددوارد البشددرية وموظددك للمشددرتيات   

الدوليددة ت املكتددب ا قليمددي أل ريقيددا. ومت تعدديني موظددك 

الدولي الثاني للتغذية ت مكتب كينيا لدعم مبادرات امليقر 

 املعم بالتغذية ت ا قليم الفرعي لشرأل أ ريقيا.  
 

إدارة املنظمااة علااا السااعي إىل أن تعكااس    حااّث ) (

اقرتاحات ختصاي  املاوارد مان امليزانياة الرئيساية يف      

 املستقبل األولوية املسندة لالمركزية يف أفريقيا؛

 

ايفداد عددد املوظفدات النسداء ت املكتدب ا قليمدي أل ريقيدا       

مخسة: ومت تعيني موظك لةندامج التعداو  الفدم،     بواقع

ومنسدددق للمبدددادرة ا قليميدددة، وكدددبو مدددوظفني للشددديو  

اجلنسانية، وموظفني للتغذية. وبلغ عدد املوظفدات النسداء   

مدن أادل    6، 2015-2014بني ممثلدي املنظمدة ت  درتة    

وقع تعيني على األقل موظفة إضدا ية بدني ممثلدي    . ويت36

 .2016املنظمة قبل منتصك عام 
 

املنظماة علاا  ياادة تعاي  النساا  مان        شّجع )ح(

 الفئة الفنية؛
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املوا قددة علددى مشدداريع التعدداو  الددتقم لدددعم     قددت

 موعة التنميدة أل ريقيدا اجلنوبيدة والسدوأل املشدرتكة      

لشرأل ووندوب أ ريقيدا،  دا ت الدك ادياغة املواثيدق       

 ا قليمية وخطط االستثمار.
 

ومت وضع العديد من املشاريع ا قليمية وتنفيدذها بالشدراكة   

فدا  ت منطقدة   مع اللجندة املشدرتكة الدائمدة ملكا حدة اجل    

السدداحل، واجملموعددة االقتصددادية لدددول غددرب أ ريقيددا،  

واييئة احلكومية للتنمية، واالحتداد االقتصدادي والنقددي    

 لغرب أ ريقيا،  ا ت الك تعزيز التآيفر بينها.
 

إىل املنظمة أن نيافظ علا تركيزهاا علاا    طلب )ط( 

الشاااراكات التقنياااة ماااع ا ماعاااات االقتصاااادية   

من نطاق جمااالت تعااون داددة حياث     اإلقليمية و

 تتوافر املوارد الال مة.

 
 

 وشبكة املكاتب امليدانية الالمركزية –ثالثًا 
 

 التوصيات  التعليقات 

 
 

مت تعزيز القدرات التقنية علدى املسدتويات القطريدة وا قليميدة     

 وظيفة تقنية إضا ية 13الفرعية وا قليمية،  ا  موعه 

 اإلقليمي:   إن املؤمتر -29
 

التدابري املتبعة لادع  القادرات يف املكتاب     أقر )ب(

اإلقليمي واملكاتب اإلقليمية الفرعية وشابكة املكاتاب   

 امليدانية من خالل استعراض ملزيج املهارات؛

 ددا ت الددك التقيدديم الدددقيق  مت وضددع العديددد مددن التدددابو  

للكفدداءات القياديددة، مددع مراددحني  ددتملني مددن املمثليددات  

 ا قليمية للمنظمدة ملراوعدة التقيديم الظداهري. وجيدري حاليدا       

تطوير منصة إلكرتونية لتعزيز معر ة املمثليدات ت  دال إدارة   

  املكاتب واملهارات املتعلقة بامليزانية.
 

باختاذ إجرا ات لتعزيز قادرة املكاتاب    أوصا )ج(

القطرية واختياار ثثال للمنظماة يتمتاع بااملؤهالت      

 واإلدارية املطلوبة؛الفنية 

من البلدين املتبقيني، مت استكمال عملية اياغة أطدر الة دة   

القطرية ت ونوب السودا ، ت حني أنها ال تدزال مسدتمرة ت   

إريرتيا. وقت مراوعة دليل برنامج التعاو  الدتقم واخلطدوط   

سبيل إراادي لةامج  التوويهية ألطر الة ة القطرية لتشمل

 قم.التعاو  الت
 

باالساااتمدا  االسااارتاتيجي لاااربامج  رحاااب )ها(

التعاون التقين متاشايا ماع أطار الربجماة القطرياة،      

والااا  جن إجنا هاااا أو هاااي يف انتظاااار إقرارهاااا يف 

بلدا، وفقا لإلطار االسرتاتيجي املراجع، وأوصاا   45

 بإمتا  أطر الربجمة القطرية يف بلدين متبقي ؛

مت حتسددني الدددعم ت  ددال القدددرة علددى الصددمود للبلدددا  أو 

 املكاتب امليدانية.
 

وقدم املكتب ا قليمي أل ريقيا الدعم للمكاتب القطريدة والفدرأل   

ملؤمتر علاا احلاجاة إىل تعزياز قادرات     ا شّدد ) (

املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية يف جمال القدرة 

 علا الصمود؛
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املعنية بالقدرة على الصمود ت بوروندي وتشاد وليبويا وغينيدا  

بيساو ومجهورية أ ريقيا الوسطى ومالي ونيجويدا والكداموو    

وبوركينددا  اسددو ومددالوي وإثيوبيددا وكينيددا والصددومال والنيجددر 

وونوب السودا  ومجهورية الكونغو الدميقراطيدة ويفميبدابوي.   

ووا قت الفاو على برنامج للتعاو  التقم، سيتم تنفيذه حتدت  

قيددادة االحتدداد األ ريقددي،  مددن أوددل دعددم اللجنددة املشددرتكة 

للتنمية  ملكا حة اجلفا  ت منطقة الساحل  واييئة احلكومية

 من حيث جتميع املمارسات اجليدة ونشرها.
 

 

مت تعيني موظك إضات من املستوى املهم ت املكتب ا قليمدي  

امليدانية. وجيدري إعدداد    أل ريقيا لتقديم الدعم لشبكة املكاتب

منصة ا رتاضية للمسداعدة ت تعزيدز مهدارات ومعدار  ممثلدي      

 املنظمة  يما يتعلق بإدارة املكاتب ومراقبة امليزانية.
 

املكتب اإلقليمي يف أفريقيا علاا اإلسارا     حّث )ط(

يف تنفيذ التدابري املتبقية إلمتا  الالمركزياة وتعزياز   

 شبكة املكاتب امليدانية؛

 املسائل اإلقليمية والتنظيمية واملتعلقة بالسياسات العاملية –رابعًا 

 الشباب األفريقي يف األعمال التجارية الزراعية والتنمية الريفية -ألف

 التوصيات التعليقات

يع تشدغيل الشدباب بشدكل ملحدوظ،     مت توسيع حا ظدة مشدار  

)مدالي  سيما من خالل منتدى املوااالت املستدام ت أ ريقيا وال

 والنيجر وإثيوبيا ومالوي(.
 

وتشمل اتفاقيات التعاو  بني بلددا  اجلندوب األخدوة، الديت      

تضددم الصددني والةايفيددل واملغددرب ومجهوريددة كوريددا واليابددا   

 و نزويال أنشطة لتشغيل الشباب.  
 

وت إطار مشروع التعاو  بني بلدا  اجلنوب ت أ ريقيا للزراعدة  

تبددادل للزيددارات بددني الكدداموو  واألمددن الغددذائي، مت تنظدديم 

 وتشاد ومجهورية الكونغو الدميقراطية.

التعاون ب  بلادان ا ناوب وتشااطر     تيسري -1 

التجارب با  البلادان لتعماي  املمارساات ا يادة      

تاادرايًا علااا فاارإ عماال الشااباب يف القطااا       

الزراعي وملساعدة األعضا  يف إطالق مشاريع داِعمة 

 لفرإ عمل الشباب؛

 
 
 

سيتم تنفيذ خطة عمل مشرتكة بني االحتاد االسرتالي ملنظمات 

ا يديف ومنظمات اجملتمع املدني قبل املشداورة القادمدة املزمدع    

 عقدها قبل الدورة التاسعة والعشرين للميقر ا قليمي أل ريقيا.
 

( تعزيددز 1أولويددة رئيسددية: ) ويومت االتفدداأل علددى  ددالني ا

احلددوار بشددأ  السياسددات الدديت تنطددوي علددى مشدداركة  عالددة 

لشراكة ماع منظماات امتماع املادني     ا توطيد -2 

واملنظمات غاري احلكومياة والقطاا  اخلااإ لتعزياز      

 فرإ عمل الشباب يف القطا  الزراعي.
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وااملة من منظمات اجملتمدع املددني ت مناقشدات السياسدات     

بشأ  األمدن الغدذائي ت ا قلديم، وال سديما الةندامج الشدامل       

( تنميددة قدددرات منظمددات  2للتنميددة الزراعيددة ت أ ريقيددا؛ و)

 املزارعني ت أ ريقيا.
 

"، وهي اركة خااة متخصصة IMAاتفاقا مع "ووقعت الفاو 

ت تصددنيع معدددات تغليددك املددواد الغذائيددة، لتمويددل مشددروع  

إقليمي لتحسني تغليدك املدواد الغذائيدة للميسسدات الزراعيدة      

 الصغوة واملتوسطة احلجم ت أ ريقيا ونوب الصحراء الكةى.
 

ية وت إطار الشراكة العاملية مع املنظمة غو احلكوميدة السدويد  

WeEffect  عملت املنظمة بشكل وثيق مع الشريك ت كينيدا ،

 ويفامبيا لتعزيز منظمات ا نتا  احلروية والزراعية.
 

 ع الرتكيزم والزراعة يف اإلقلي  وتنفيذ الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقياحالة األغذية  -با  

 بشكل خاإ علا املزارع  من أص اب احليا ات الصغرية والزراعة األسرية

  

تعاونددت منظمددة األغذيددة والزراعددة مددع مفوضددية االحتدداد      

األ ريقي/قسددم االقتصدداد الريفددي والزراعددة والشددراكة اجلديدددة 

لتنمية أ ريقيدا وادركاء التنميدة اآلخدرين، مدن أودل ادياغة        

بو، وستو ر الدعم الاسرتاتيجية تنفيذ وخارطة طريق  عال  ما

لوضددع اخلطددوط التوويهيددة للبلدددا  لالضددطالع بإطددار مدداالبو 

للمسداءلة املتبادلدة والرادد والتقيديم. ولزيدادة دعمهدا جلدددول       

وكالددة التخطدديط والتنسدديق، وقعددت أعمددال االحتدداد األ ريقي/

املنظمة مذكرة تفاهم مع الوكالة لتغطية مجيع اجملداالت اات  

الصددلة، وهددي ت ادددد مراوعددة مددذكرة التفدداهم مددع االحتدداد 

 األ ريقي ت السياأل نفسه. 
 

تقدم الفداو الددعم للهيئدة احلكوميدة للتنميدة لتحدديث خطدة        

وارد، وتنمية قدرات االستثمار ا قليمية، واملساعدة ت تعبئة امل

األمانة. وقت املوا قدة علدى مشدروع للتعداو  الدتقم لتطدوير       

خطددة اسددتثمار إقليميددة مماثلددة لدددول السددوأل املشددرتكة لشددرأل 

وونوب أ ريقيا. وهناك عدة مشاريع لةنامج التعاو  الدتقم؛  

واحد لدعم اسرتاتيجية األعمال الزراعيدة ت مفوضدية االحتداد    

تقااادي  الااادع  للبلااادان األعضاااا      مواصااالة -1 

وللجماعات االقتصاادية اإلقليمياة لتعزياز القادرات     

علا إعداد وتنفيذ اتفاقات خاصاة بالربناامج الشاامل    

لزراعياة يف أفريقياا وخطاط االساتثمار ذات     للتنمية ا

الصاالة ولعقااد اجتماعااات مبااا يف ذلااك تنفيااذ أعمااال 

 المركزية تستجيب لألولويات احمللية؛
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خر لتدو و الددعم امليسسدي للمفوضدية مدن      األ ريقي، وواحد آ

أول تعزيز القدرة على تنفيذ التزامات ماالبو، وهما ت مراحل 

 املوا قة النهائية. 
 

الدعم الدذي تقدمدة املنظمدة لتنفيدذ الةندامج الشدامل للتنميدة        

 الزراعية ت أ ريقيا بطريقة اكية مناخيا :
 

وضع االحتداد األ ريقدي والشدراكة اجلديددة مدن أودل تنميدة        

أ ريقيا برنامج مظلدة لضدما  السدنوات العشدرة املقبلدة لتنفيدذ       

الةنامج الشامل للتنمية الزراعية ت أ ريقيا مع  رجل للتكيدك  

والتخفيك من اآلثار. وتدعم الفاو هذه الرؤيدة األوسدع بتقدديم    

حتالك االحتداد األ ريقدي   اخلةة التقنية للجنة التوويهية ت 

والشراكة اجلديدة من أول تنميدة أ ريقيدا مدن أودل الزراعدة      

الذكية مناخيا ت أ ريقيا، وضما  إقامدة الدروابط الفعالدة بدني     

 هذه الشراكة اجلديدة وبرامج املنظمة اجلارية. 
 

وجيري دعم سبعة مشاريع من خالل مشروع ممول من النرويج، 

 ذائية لزراعة اكية مناخيا .التحول حنو نظم غ علتشجي
 

ويتم دعم تنمية قدرات بلدا  اجملموعة االقتصادية لدول غرب 

أ ريقيا لتمكني تعزيز ور ع مستوى املمارسات اجليددة للزراعدة   

 ت غرب أ ريقيا.   الذكية مناخيا
 

مراعاة االعتبارات اخلاصة بإدارة املمااطر   دع  -2 

الربنااامج الشااامل  وتغّياار املناااع يف عمليااة صااياغة   

 وتنفيذه؛ للتنمية الزراعية يف أفريقيا

 
 

مت تنفيذ املشروع املمول من االحتداد األوروبدي "تعزيدز الدروابط     

بددني اجلهددات الفاعلددة الصددغوة واملشددرتين ت قطدداع اجلددذور  

والدرنات ت أ ريقيا" ت بنني والكاموو  وكوت ديفدوار وغاندا   

 وماالوي ورواندا وأوغندا. 
 

ا هود الرامية إىل تعزياز التكامال يف    تكثيف -3 

األسواق ومن إطار الربنامج الشامل للتنمية الزراعية 

يف أفريقيا علاا املساتوي  الاوطين واإلقليماي وعلاا      

 مستوى القارة ككّل؛

جيري جتريبها ت بلدين لتتبع ا نفاأل احلكومي  اليتالطريقة 

املدبني ت املدذكرة   ، على النحدو  وا بالغ عنه املخص  للزراعة

التوويهية اليت مت وضعها واملصادقة عليها مدن قبدل الشدراكة    

اجلديدة من أول تنمية أ ريقيا، ومفوضية االحتداد األ ريقدي،   

 واجملموعات االقتصادية ا قليمية.
 

اإلجرا ات والطارق املساتمدمة لتقادير     نيليل -4

اإلنفاق العا  املمص  للقطا  الزراعاي ونشارها علاا    

ق واسع، من أجل توويح وتسهيل عملية متابعاة  نطا

 إعالن مابوتو؛

سدداهمت الفدداو مددع اددركاء أساسدديني،  ددا ت الددك االحتدداد  

األ ريقي وجلنة األمم املتحدة االقتصادية أل ريقيا وبنك التنمية 

ا هود القطرية واإلقليمية الرامياة إىل   تعزيز -5 

نيساا  صااياغة األطاار القانونيااة الراعيااة حليااا ة   
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األ ريقي، بشكل كبو بأول "ميقر لسياسدات األراضدي" ُعقدد    

 .2014ي ت أديس أبابا ت نو مة/تشرين الثان
 

 األراوي وتنفيذ تلك األطر؛

 
 

دعوة التحالك من أول ثورة خضراء ت أ ريقيدا واملعهدد    قت

الدددولي  دارة امليدداه ومبددادرة األريف أل ريقيددا إىل اوتمدداع  ريددق 

  (2015أبريل/نيسا   15-12ا دارة ا قليمي للمنظمة )
 

القاادرات الوطنيااة واإلقليميااة يف جمااال   دعاا  -6

 الب وث الزراعية وتطوير التكنولوجيا.

 

 املتابعة   نة األمن الغذائي العاملي وإجرا اتنتائج  -جي  

 علا الصعيدين اإلقليمي والقطري

سدداهم املكتددب ا قليمددي أل ريقيددا ت برنددامج العمددل املتعدددد  

 .2017-2016السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي 

اسااتعرض املااؤمتر اإلقليمااي تخاار التطااورات      -22

الغاذائي العااملي   واملداوالت ال  أجرتها  ناة األمان   

 ونظر يف إجرا ات املتابعة املناسبة يف إقلي  أفريقيا.
 

 إن املؤمتر اإلقليمي: -23 

 
تقدم الفاو الدعم للشراكة اجلديدة من أودل تنميدة أ ريقيدا،    

و موعددة التنميددة أل ريقيددا اجلنوبيددة، ت إنشدداء املنصددة     

األمددن املشددرتكة بينهمددا لتبددادل املعلومددات واملراقبددة بشددأ   

 الغذائي والتغذية.

 

بأهمية  نة األمن الغذائي العاملي بوصافها   أقر )أ(

املنصااة الدوليااة واحلكوميااة الدوليااة األكثاار  ااوال    

بالنسبة إىل مجيع أص اب املصل ة للعمال معاا بشاكل    

 منسق بهدحت ومان األمن الغذائي والتغذية للجميع؛

اجملتمعيدة، علدى   تدعم الفداو تعمديم وتنفيدذ إدارة الغابدات     

وقد وضعت املنظمة دلديال توويهيدا    سبيل املثال، ت غامبيا.

عمليا للد ع للخددمات البيئدة احلرويدة ت أ ريقيدا وندوب      

 الصحراء الكةى.
 

 ( أعاله بشأ  حيايفة األراضي.5-أنظر النقطة باء

بتأييد  نة األمن الغذائي العاملي وشجع  رحب )ب(

وعية لل وكماة املساؤولة   تنفيذ اخلطوط التوجيهية الط

حليا ة األراوي ومصاايد األاااك والغاباات يف ساياق     

األمن الغاذائي الاوطين واإلطاار االسارتاتيجي العااملي      

 لألمن الغذائي والتغذية وتطوير القدرات بهذا الشأن؛
 

للت نتائج الدورة الثانية واألربعني للجندة األمدن الغدذائي    

العاملي: تأييد "مبادئ االستثمار املسيول ت األنظمة الزراعية 

والغذائية" والنسخة الثالثة لإلطار االسرتاتيجي العاملي حول 

 األمن الغذائي والتغذية. 
 

إجنااا  املشاااورات يف الوقااس املناسااب مبااا  وأّياد  )د(

يتيح إمكانية إقرار هذه العمليات من قبل  نة األمان  

واألربعاا  املقاارر  الثانيااةالغااذائي العاااملي يف دورتهااا 

 .2015عقدها يف شهر أكتوبر/تشرين األول 
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 مسائل أخرى –خامسًا 

 ألفريقيااخلاإ باملؤمتر اإلقليمي  برنامج العمل املتعدد السنوات
 

 ينبغي تعزيز االتصاالت.
 

إ  الفاو على اتصال بدإدارة الزراعدة ت اجملموعدة االقتصدادية     

/اجملموعددة املكتددب ا قليمددي أل ريقيالدددول غددرب أ ريقيددا، و 

االقتصادية لدول غرب أ ريقيا، لتحديد األولويات وإمكانيدات  

 التعاو  التقم بشكل مشرتك.
 

مة واجملموعدة األ ريقيدة للمدثلني    هناك تفاعل مستمر بني املنظ

 الدائمني لدى املنظمة.
 

 إن املؤمتر:   -31
 

علا مواصلة ا هود لتعزيز االتصااالت   شجع )ب( 

واالتصال املنتظ  ماع امموعاة األفريقياة للمماثل      

الدائم  لدى املنظمة واالنياد األفريقاي وا ماعاات   

 االقتصادية اإلقليمية؛

 أية مسائل أخرى 

الددولي   نشرت منظمدة األغذيدة والزراعدة علدى موقدع املديقر      

الثاني املعم بالتغذية:  رادة لتعزيدز وددول أعمدال التغذيدة      

العاملي وقد دعمت الفاو االحتاد األ ريقي تقنيا  وماليا  ت تنظيم 

ت  2014اليوم األ ريقي اخلاجل باألمن الغذائي والتغذية لعدام  

 .مجهورية الكونغو الدميقراطية
 
 

يضمن إقليم أ ريقيا عملية نشر واسدعة  عدال  املديقر الددولي     

الثاني املعم بالتغذية وإطار عمله، ويعمل ا قليم مدع البلددا    

وامليسسات ا قليمية لتعميم التددخالت اات األولويدة املوادى    

بهددا ت اخلطددط الوطنيددة املراعيددة للتغذيددة وخطددط االسددتثمار   

واالسددرتاتيجيات، والددةامج الزراعيددة، وسياسددات التغذيددة، 

 وخطط تنفيذها. 
 
 

جتددري مسدداعدة أنغددوال ومجهوريددة الكونغددو الدميقراطيددة،     

وناميبيا، ونيجويا، وسيشيل، وونوب أ ريقيا، علدى تطدوير   

أدوات سياسات وديدة واسرتاتيجيات تتعلق بالتغذية، ضدمن  

إطار مبادرة التغذية التابعة للةنامج الشدامل للتنميدة الزراعيدة    

 ت أ ريقيا وامليقر الدولي الثاني املعم بالتغذية،  
 
 
 

قدمس املنظمة معلومات للمندوب  عان املاؤمتر    -37

الدولي الثاني املعين بالتغذياة املشارتك با  املنظماة     

ومنظمااة الصاا ة العامليااة واملزمااع عقااده يف رومااا يف  

، ودعس 2014نوفمرب/تشرين الثاني  21-19لفرتة ا

وُيشاجع األعضاا    . إىل دع  نيضريه وحشد املوارد له

 علا املشاركة يف هذا املؤمتر الو اري الرفيع املستوى.
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 ا قليميددة األ ريقيددة نظددم املكتددب ا قليمددي أل ريقيددا املشدداورة

التغذية حول موضوع: تعزيدز األنظمدة    الثانية لة ة وتنسيق

وددول أعمدال    –الغذائية املراعية للتغذية واملتعددة القطاعات 

ما بعد امليقر الددولي الثداني املعدم بالتغذيدة أل ريقيدا، مدع       

مددداوالت وقددرارات اسددرتاتيجية بشددأ  دعددم البلدددا  لتنفيددذ   

التزاماتهددا  ووددب املدديقر الدددولي الثدداني املعددم بالتغذيددة، 

 والتوايات اات األولوية ت إطار العمل.  
 

 ابكة مدن مبدادرات   ويشارك املكتب ا قليمي أل ريقيا أيضا ت

الشددراكة مددن أوددل التغذيددة والشددبكات األخددرى، االرتقدداء    

 سددتوى التغذيددة/اجلهود املتجددددة ملكا حددة وددوع األطفددال، 

املعلومات عن األمن الغذائي، إغناء األغذية، التعليم وا راداد  

ت  ددال التغذيددة، التغذيددة ت املدددار ، مجعيددة التغذيددة ت 

لتغذيدددة األ ريقيدددة، سدددالمة  أ ريقيدددا، احتددداد مجعيدددات ا 

األغذية/وودتها، والنظم الغذائيدة الشداملة، كمتابعدة للمديقر     

 الدولي الثاني املعم بالتغذية. 

 

 


