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ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر

والعشرون التاسعة الدورة

2016 نيسان/أبريل 8-4 ديفوار، كوت أبيدجان،

حساب األمانة للتضامن مع أفريقيا من أجل األمن الغذائي

موجز

 2012قادت الدورة السابعة والعشرون ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألفريقيا، اليت عقددت   أبريلننيسدان   

  برازافيل   الكونغو، جهود إنشاء حساب األمانة للتضامن مع أفريقيا من أجل األمدن الغدذائي )حسداب األماندة(،     

. وهدو حسداب أماندة مبتكدر     2013ثني ملدؤمتر املنظمدة   يونيدونحزيران    الذي ُأطلق رمسيًا خالل الدورة الثامنة والدثال 

بقيادة أفريقيا لدعم مبادرات التنمية األفريقية من أجل أفريقيا. وهدف حساب األمانة األساسي تعزيدز األمدن الغدذائي    

القضداء علدى الرقدر      عرب القارة عن طريق مساعدة البلدان ومنظماتها اإلقليمية للقضداء علدى اعدوع وسدوء التغذيدة، و     

املناطق الريرية، وإدارة املوارد الطبيعية بطريقة مستدامة. ومن ندوا  عددة، يعتدرب حسداب األماندة تعاوندًا بدني بلددان

اعنددوب بطبيعتددا، نددا أن العديددد مددن الددرباممل واملشدداريع املدعومددة تتعلددق باالرتقدداء باملمارسددات اعيدددة واملعرفددة   

ي إىل بلد آخر.والتكنولوجيا من بلد أفريق

مليدون دوالر أمريكدي، وكاندت غينيدا االسدتوائية وأنغدوال مدن كبدار 40، إىل 2013، منذ عام املساهماتوقد وصلت 

املساهمني املاليني. وحتكم حساب األمانة عنة توجيهية مشرتكة، ومجعية للحساب، بدعم من وحدة إدارة الربناممل، 

طار االسرتاتيجي املراجع للمنظمة، وبراجمها ذات األولوية، وكدذل   أولويدات   وهو يدعم األنشطة اليت تتماشى مع اإل

مليدون   34.5التنمية اليت حددها املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا. وقد خصص حسداب األماندة، مدن خدالل هيكدل إدارتدا،       

اعهود الراميدة إىل القضداء علدى     لتعزيز ًابلد 36، يتم تنريذها   ًاوطني ًاومشروع ًاإقليمي ًابرناجم 15دوالر أمريكي إىل 

 اعوع واحلد من سوء التغذية والرقر.

بدأت النتائمل اليت حتققت من خالل أنشطة الدعم هذه بإثبات أهمية رؤية دعم تقدوده أفريقيدا مدن أجدل أفريقيدا       وقد

لتحقيق األمن الغذائي، وإثبات قيمة آلية مبتكرة لتعبئة املوارد من أفريقيا ألفريقيدا. وبنداء علدى النجاحدات والددرو       
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رؤية متجددة ومركزة، والدعوة إىل شراكة موسعة، ال سيما لتعزيز املسترادة حتى اآلن، سيتم إطالق حساب األمانة مع 

 بني بلدان اعنوب، واألهم، لتسليط الضوء على دور كل بلد   القضاء على اعوع   القارة.ونالتعاون داخل أفريقيا
 

أسرة معرضدة إنتاجيتهدا الزراعيدة وأمنهدا الغدذائي مدن        160 000ونتيجة لتمويل حساب األمانة   النيجر، حسنت 

خالل توزيع املدخالت ذات اعودة،   حني أنا مت تعزيز تغذية األطرال من خالل االستثمار   إعادة رمسلدة الثدروة   

ع مدزار  700 000احليوانية للنساء وتطوير البنية التحتية للري على نطاق صغري. ومن احملتمل أن يسدتريد أكثدر مدن    

وراع من ستة جممعات خمازن للمزارعني أو "بيت الرال "، مت إنشداؤها كمدددخل متكامدل، ومراكدز للخدمدة الزراعيدة       

 لتعزيز قدرة اجملتمعات احمللية على الصمود ضد اعراف أو األزمات األخرى.
 

شدخص مدن    200 000وقد ساعد التمويل   جنوب السودان على زيادة مستوى األمدن الغدذائي لددى أكثدر مدن      

  الريف  العيشاألشخاص األكثر ضعرًا. وقد حسّن املتحصل الغذائي بني األسر النازحة، وساهم   محاية سبل 

مع توزيع أدوات اإلنتاج لصيد األمساك والثروة احليوانية. ومتت محاية األصول الرعوية  ،من الصدمات املختلرة

ية والوفيات بشدكل كدبري مدن خدالل محدالت التطعديم       أسرة، وختريض خطر ترشي األمراض احليوان 18 734دل

 والعالج على املستوى القطري.
 

وجيري تعزيز قدرات املرأة وجمموعات الشدباب   مدالوي ومدالي، ليشداركوا برعاليدة   أنشدطة اإلنتداج والتسدويق،         

ل حتسدني فدرص احلصدول    وللشروع باألعمال التجارية الشخصية أو تعزيزها. وقد زاد إنتاج األرز واخلضروات من خال

أسرة مستريدة   البلدان الديت تعداني مدن مدرض      5 000على املدخالت، وبالتالي مت حتسني األمن الغذائي ألكثر من 

)غينيا، وليبرييا، وسرياليون(. وقد جذبت تدخالت حساب األماندة شدراكات جديددة ومتويدل إضدا         اإليبوالفريو  

مليون يورو إضا   35مليون يورو من التمويل الثنائي، ومن املتوقع أن يتم مجع  5.5مالوي بتعبئة  -وجنحت املنظمة

مليون دوالر أمريكدي،   1.2ليبرييا  -  حني مجعت املنظمة ،مليون يورو 1.5مالي  -عما قريب؛ وقد جذبت املنظمة

 انة. دوالر أمريكي، لتوسيع نطاق األنشطة املمولة من حساب األم 810 300النيجر  -واملنظمة
 

همل املتكاملدة لتحسدني   و  إثيوبيا، مت إثبات جنا  ملحوظ من خالل تعزيز اسدرتاتيجيات تنويدع سدبل العديش، والدند     

من أصحاب احليازات الصدغرية   املنداطق الريريدة     12 000الغذاءناألمن الغذائي واحلد من الرقر. وقد استراد حوالي 

 786حل وإنتاج الدواجن. ومن املتوقع أن يولد إنتداجهم دخدال  يصدل إىل   من الوصول إىل املدخالت والدعم   تربية الن

 1، مما سيمكنهم من تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية.دوالرًا أمريكيًا 7 801

 

 التوجيه امللتمس من املؤمتر اإلقليمي
 

بناء على النجاحات والدرو  املسترادة حتى اآلن، سيتم جتديد حساب األماندة، وتركيدز رؤيتدا والددعوة إىل توسديع      

 الشراكة من أجل: 
 

    زيادة الرتكيز على متكني التعاون   أفريقيا بني بلدان اعنوب، للوفاء باملشاريع الوطنية والدرباممل اإلقليميدة

                                                           
1
 .اإلعالمية جيري تنريذ املشاريع املمولة األخرى وتوثيق إجنازاتها   هذه املذكرة   
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   ؛وتسليط الضوء على دور كل بلد   القضاء على اعوع   القارةنا يتماشى مع أولويات أفريقيا، 

     توثيق املمارسات اعيدة وإبراز املؤسسات األفريقية املتميزة   جمال األغذية والزراعة، ودعدم إنشداء "املركدز

 األفريقي ألفضل املمارسات، وتنمية القدرات والتعاون بني بلدان اعنوب"؛

 البلدان على تبادل اخلربات واملساهمات املالية لدعم حساب األمانة مدن أجدل تقاسدمنتبادل املعرفدة      تشجيع

 على نطاق أفريقيا.

 
 

 إليها املؤمتر اإلقليميينبغي لفت عناية املسائل اليت 
 

 يشجع املؤمتر البلدان على القيام بالتالي:
  

 املشاركة   الشراكة املوسعة؛ 

  عروض اخلربات واملساهمات العينية، وعرض مؤسساتها املتميزة من خالل التعاون بني بلدان اعنوب؛ طر 

 .تقديم املساهمات املالية اإلضافية لتمويل املبادرات الرئيسية وتقاسمنتبادل املعرفة على نطاق أفريقيا 

 

 

 معلومات أساسية  -أواًل

 

خالل مؤمتر املنظمة اإلقليمي ألفريقيا  أفريقيا من أجل األمن الغذائيللتضامن مع انطلقت فكرة حساب األمانة  -1

مع التربع  2013. وأصبح حساب األمانة حقيقة واقعة   فربايرنشباط 2012الذي عقد   مجهورية الكونغو   عام 

خالل  2013زيران مليون دوالر أمريكي من قبل حكومة غينيا االستوائية، وأطلق رمسيًا   يونيونح 30األول بقيمة 

حساب األمانة الذي يدعم املبادرات اليت تقودها  املنظمةالدورة الثامنة والثالثني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة. وتدير 

، لتعزيز اإلنتاجية الزراعية التابع لالحتاد األفريقي الربناممل الشامل للتنمية الزراعية   أفريقياومتلكها أفريقيا   إطار 

 الغذائي   املنطقة. واألمن

 

 النطاق  -ثانيًا

 

ق حتى اآلن، سيتم إطالق حساب األمانة مع رؤية متجددة، والدعوة إىل حّقاستنادًا إىل النتائمل الباهرة اليت تد -2

 شراكة موسعة، وكذل ، وبشكل مهم، زيادة وضو  دور كل من البلدان   القضاء على اعوع   أفريقيا.
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ويهدف حساب األمانة املتجدد إىل دعم احلكومات والشركاء   أفريقيا   تنريذ مبادرات األمن الغذائي  -3

 :2الوطنية واإلقليمية، وهو مصمم، على وجا اخلصوص، لتعزيز القدرات على

 

 املساهمة   القضاء على اعوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية؛ 

  واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة؛زيادة وحتسني توفري السلع 

    ؛الريفاحلد من الرقر 

 متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوال وفعالية على املستويات احمللية والوطنية والدولية؛ 

 .زيادة قدرة سبل العيش على الصمود   وجا التهديدات واألزمات 

 

جيع التعاون فيما بني البلدان األفريقية )أفريقيا ألفريقيانبلدان اعنوب(، من وعلى وجا اخلصوص، سيتم تش -4

تبادل أفضل املمارسات واملعارف والتقنيات اليت جنحت   أفريقيا، والتواصل مع بخالل دعم البلدان لبعضها البعض 

بها لصاحل األولويات الوطنية أو  البلدان األخرى اليت لديها القدرة على التكيف، واعتماد هذه املمارسات واالرتقاء

 اإلقليمية اخلاصة بها.

 
كما سيهدف حساب األمانة املتجدد أيضًا إىل دعم إنشاء "املركز األفريقي ألفضل املمارسات، ولتنمية  -5

مع اهليئات اإلقليمية، مثل االحتاد األفريقي والشراكة اعديدة  املنظمةالقدرات، والتعاون بني بلدان اعنوب". وتعمل 

أفريقيا، كشركاء رئيسيني، لتوثيق التعاون األفريقي وفهرستا واالرتقاء با، ولدعم تطوير مثل هذا   تنمية المن أجل 

الشراكة األفريقية قليمية بشأن "أيضا بتنريذ املبادرة اإل املنظمةاملركز. ودعما إلعالن ماالبو من خالل هذا املرهوم، تقوم 

 ".2025اجملددة للقضاء على اجلوع حبلول عام 

 
وسيكون املركز األفريقي نثابة آلية تعاون بني بلدان اعنوب لتحريز التعلم واالبتكار؛ وسريبط بني صانعي  -6

السياسات والعاملني فيها على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية. وسيوفر 

من داخل أفريقيا" وأفضل املمارسات، وبالتالي تعزيز رؤية أفريقيا ونقاط  منصة عاملية لعرض "احللول اإلمنائية النابعة

قوتها وقدراتها. كما سيسعى إىل حتقيق التآزر والرتابط مع املبادرات املماثلة األخرى   املنطقة، ومن بينها، الشبكات 

املتميزة واملعرفة الزراعية، ونظام املعلومات أفريقيا للمراكز   تنمية الالشراكة اعديدة من أجل نالحتاد األفريقيلالتابعة 

 والتعلم الذي طوره منتدى البحوث الزراعية   أفريقيا.

 

ولتحقيق هذه الرؤية، إن البلدان مدعوة إىل التشارك من خالل تبادل خرباتها وتقديم املساهمات املالية لتمويل  -7

   أفريقيا.املبادرات الرئيسية، وتقاسمنتبادل املعرفة بني البلدان 

 

                                                           
  

مع أولويات أفريقيا اليت أعيد التأكيد عليها من قبل البلدان املشاركة    تشمل هذه اجملاالت اإلطار االسرتاتيجي املراجع للمنظمة، وهي تترق2

  املؤمتر اإلقليمي. كما أنها تتماشى مع أولويات أطر الربجمة القطرية.
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مليدون دوالر أمريكدي لتعزيدز التعداون بدني بلددان اعندوب         1وعلى سدبيل املثدال، خصدص حسداب األماندة       -8

األفريقية، واملبادرات مثل حوارات السياسات لبناء القدرة على التكيدف، وتبدادل الدتعلم للتكثيدف الزراعدي املسدتدام،       

أفريقيدا.    تنمية اليقي مع االحتاد األفريقي والشراكة اعديدة من أجل والتعاون   وضع التصورات املبكرة للمركز األفر

وباإلضافة إىل ذل ، هناك العديد من مشاريع التعاون بني بلدان اعنوب اليت تدعم بالرعل أولويات التنميدة   أفريقيدا،   

اليت ميكن حلساب األمانة أن يدعم نام على سبيل املثال، و تي، مع الربازيل والصني واملغرب وفياملنظمةواليت تيسرها 

 االرتقاء بها.

 

 هيكل حوكمة حساب األمانة  -ًالثثا

 

 اهليئتانستواصل حوكمة حساب األمانة من خالل عنة توجيهية ومجعية حساب األمانة. وتقرر هاتان  -9

( احتياجات البلد 2اعغرافية؛ )( التغطية 1األنشطة املقرتحة، وتوافق عليها، على أسا  جمموعة من املعايري وهي: )

على النحو الذي حيدده مستوى نقص التغذية، وعدد النازحني بسبب األزمات اإلنسانية، ومستويات املساعدة اإلمنائية 

ثباتا عن طريق املشاركة بأهداف حساب األمانة، الذي ميكن إ( التزام البلد 3الرمسية احلالية للزراعة، وما إىل ذل ؛ )

، والتربعات العينية، واإلنراق على الزراعة أو التنمية الريرية مقابل امليزانية اإلمجالية،   مجلة أمور   التمويل

أخرى. وسيتم تنسيق وإدارة هذه األنشطة من خالل وحدة إدارة الربناممل، اليت أنشأتها منظمة األغذية والزراعة   

 املكتب اإلقليمي ألفريقيا هلذا الغرض.

 

 االستناد إىل إجنازات املشاريع  -رابعًا

 
يتم  ًاووطني ًاإقليمي ًابرناجم 15مليون دوالر أمريكي، حتى اآلن، إىل  34.5مت ختصيص حساب أمانة بقيمة  -10

لتعزيز اعهود الرامية إىل القضاء على اعوع، واحلد من سوء التغذية والرقر. وتتماشى مجيع  ًابلد 36تنريذها   

وهلا حساب األمانة مع األولويات اليت حددها مؤمتر املنظمة اإلقليمي ألفريقيا؛ كما أنها تتماشى أيضًا املبادرات اليت مي

مع أولويات أطر الربجمة القطرية املترق عليها بني احلكومات الوطنية ومنظمة األغذية والزراعة. وتتلخص إجنازاتها 

 على النحو التالي.

 

 ن الفقاار ماان ااانل التنويااع االقتصااادم وفاارق العماال النئاا        إثيوبيااا" عزعزيااز ساابل العااي  وا ااد ماا     

 يف اجملتمعات الريفيةع.

 
بدأ تنريذ املشروع الذي ميتد على فرتة سنتني، ويقوده وزير الدولة لوزارة الزراعة واملوارد الطبيعية. وقد أثبت  -11

ائي واحلد من الرقر من خالل تنويع املشروع جناحات باهرة من خالل تعزيز نهمل متكامل لتحسني الغذاءناألمن الغذ

،   مجيع الريفمن أصحاب احليازات الصغرية    11 686سبل العيش وتنمية القدرات. وقد استراد من املشروع 

ر. ومتكنت األسر اليت تعاني من انعدام األمن الغذائي من ملتكامل للحبوب والبقوليات واخلضأحناء البالد، من اإلنتاج ا
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طن من املواد الغذائية، اليت من املتوقع أن تولد دخاًل  8 301تها الغذائية والتغذوية من خالل إنتاج تلبية احتياجا

  تربية النحل، ومن املتوقع أن  للمشاركةشابًا  290للمستريدين. وقد دعم املشروع  ًاأمريكي ًادوالر 7 801 786بقيمة 

دوالر أمريكي للمجموعة كلها.  121 800للررد الواحد، أي  ًاأمريكي ًادوالر 420يدر ذل  دخاًل سنويًا إضافيًا بقيمة 

من أولئ  الذين هم أكثر عرضة، من األنشطة املدرة للدخل مثل إنتاج  ًاامرأة وشاب 1 050وباإلضافة إىل ذل ، استراد 

 األلبان، والدواجن، واملستلزمات للزراعة املروية على نطاق صغري.

 
املشروع أوجا الضعف املؤسسية مع تطوير نظام للمراقبة والتقييم على شبكة اإلنرتنت على نطاق  وتناول -12

موظف ومستريد   جمال الزراعة  3 000القطاع، لصاحل وزارة الزراعة واملوارد الطبيعية. ومت تعزيز قدرات ما يقارب 

للموظرني االحتاديني واإلقليميني مع الرتكيز على  املستدامة واملراعية للتغذية. وعالوة على ذل ، مت تقديم التدريب

حتليل السياسات الزراعية، ومشروع املراقبة والتقييم، وكذل  التحليل اإلحصائي الذي يهدف إىل حتسني قدراتهم على 

ة تقديم خدمات اإلرشاد بناء على معلومات دقيقة و  الوقت املناسب. وبرضل هذه التدخالت، تتمتع األسر املستريد

 بسبل عيش قادرة على الصمود أكثر   وجا آثار اعراف احلالي الناجم عن ظاهرة النينيو.

 

 منوم" عبناء قدرات األسر األكثر ضعفًا لتلبية احتياجازها األساسية والصمود يف وجه الصدماتع

 
اق، وحتسني أمنها سر زراعية لتنويع وزيادة دخلها، وفرص الوصول إىل األسوُأ 2 606مت متكني أكثر من  -13

الغذائي والتغذية، مما أدى   نهاية املطاف إىل زيادة قدرتها على مقاومة الصدمات املناخية، من خالل التدريب 

التشاركي للمزارعني، باستخدام نهمل مدار  املزارعني احلقلية، ومزج تنمية املهارات بشأن املمارسات الزراعية اعيدة 

ة، وتعزيز براممل االدخار والقروض القروية، واالضطالع نجموعة من األنشطة املدرة للدخل. وتوفري التعليم بشأن التغذي

دوالر أمريكي، مما مسح  17 600جمموعة ادخار وقروض قروية  وتعزيز قدراتها، مت تعبئة حوالي  56ومع إنشاء 

من الوصول إىل تسهيالت ائتمانية، ومدخالت زراعية، والبدء بأعماهلم اخلاصة أو تعزيزها. كما دعم  ًاعضو 1 232  لد

 .2015أسرة منتجة خالل حالة الكوارث بعد فيضانات عام  8 500املشروع أيضًا 

  
مل األغذية وقد كان التمويل من حساب األمانة حمرزا للجمع بني الربناممل األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنام -14

العاملي، واليونيسف، ومنظمة األغذية والزراعة،   برناممل رئيسي لرريق األمم املتحدة القطري   إطار نهمل متماس  

كل ومشولي لتنمية القدرة على الصمود. ومت تنريذ محالت توعية بشأن التغذية وأشغاال عامة لألسر األكثر ضعرا بش

مليون يورو من  5.5، وجيري اآلن تكراره   ثالث مناطق أخرى بتمويل قدره إضافية تآزري. وقد عبأ املشروع موارد

مليون يورو إضا  قيد الصياغة حاليًا. ومع  35االحتاد األوروبي، وسيتم تكراره على نطاق أوسع مع برناممل قدره 

على االستعداد ملواجهة  ازدياد حجم وتواتر الكوارث   مالوي، ستستمر منظمة األغذية والزراعة نساعدة املزارعني

 ومقاومة آثار اعراف والريضانات.
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 مالي" عزوظيف الشباب من أجل ا د من الفقر الريفيع
 

 واألمساكبشكل فعال   إنتاج األرز واحلليب والدواجن  للمشاركةجيري تعزيز قدرات جمموعات الشباب  -15

لقي املشروع استقبااًل حسنًا من قبل اجملتمعات احمللية   مالي، واملنظمات الزراعية  وتسويقها. وقد واخلضروات

محاسًا واسع النطاق وكان  حلقل واحلياة للمزارعني الناشئنياملهنية، واحلكومة. وقد ولد النهمل املعتمد ملدار  مهارات ا

ألمم املتحدة اللمشروع تأثري قوي   تعبئة موارد إضافية من شركاء متويل آخرين. وعلى سبيل املثال، مولت مروضية 

  مالي  ًاموريتاني ًاشاب ًاالجئ 50لدعم  ًاأمريكي ًادوالر 209 950  كايس نبلغ املنظمة لشؤون الالجئني تدخل 

،غ، تلقت ون اإلرشادي الثالث لدوقية لكسمربان   اجملتمعات املضيرة. وباملثل،   إطار برناممل التعامن السك ًاشاب 50 و

حتسني وظيرة جديدة و 400سيغو وسيكاسو. وسيتم خلق  ن يورو لتكرار هذا النهمل   منطقيتمليو 1.5مالي  -املنظمة

 ًاشخص 40كوسطاء و ًاشاب 80وقد مت تدريب  شباب لكل نشاط.من الوظيرة أخرى نتوسط قدره حوالي مخسة  1 000

 من املكاتب الزراعية واملنظمات الزراعية املهنية، كمدربني لنهمل مدار  مهارات احلقل واحلياة للمزارعني الناشئني.

 

 يف جمتمعات التقاربع (ن يطعمون النيجريينيوالنيجري)النيجر" عدعم مبادرة 

 
يزيد تواتر وتكرار حاالت اعراف والكوارث الطبيعية األخرى اليت تتعرض هلا اجملتمعات الريرية    -16

أسرة ضعيرة من  160 000النيجر، من تعرضها النعدام األمن الغذائي والتغذية. وبتمويل من حساب األمانة، حسنت 

تاجر القرى. ومت تعزيز تغذية الطرل من خالل توزيع مدخالت اعودة   مجيع أحناء مخالل إنتاجيتها الزراعية من 

للري على نطاق صغري    األساسيةاالستثمارات   إعادة رمسلة الثروة احليوانية للنساء الضعيرات وتطوير البنى 

 أسرة من إنتاج اخلضروات وتنويع وجباتها الغذائية. 700ن من احلدائق، مما مّك ًاهكتار 20

 
اء ستة جممعات خمازن للمزارعني، أو "بيت الرال "، تقدم اإلمدادات من املدخالت وعالوة على ذل ، مت بن -17

الزراعية واألعالف ومنتجات الصحة النباتية. وتعمل هذه املراكز اآلن بكامل طاقتها وهي قادرة على دعم مئات اآلالف 

ة بإنشاء وتطوير نظام خدمة متكامل من املزارعني خالل مواسم الزراعة القادمة. وبالتالي، ساهم مشروع حساب األمان

مزارع وراعي حمتمل على الصمود   وجا  700 000لتحسني أداء األنشطة الزراعية الرعوية وتعزيز قدرة أكثر من 

دوالر أمريكي  810 300اعراف   املستقبل أو األزمات األخرى. وقد أدت الشراكات اليت مت عقدها حديثًا إىل تعبئة 

 مل، لتوسيع نطاق األنشطة املمولة من حساب األمانة   اجملتمعات احمللية.إضا  من النروي

 

 عالعي سبل نستجابة  االت الطوارئ املتصلة بجنوب السودان" عدعم برنامج جنوب السودان ل

 
ردا على تدهور الوضع اإلنساني   مجهورية جنوب السودان، ساهم التمويل من حساب األمانة   برناممل  -18

، الذي حقق تأثريا كبريا وقابال للقيا  2015و 2014  عامي  العيش لالستجابة حلاالت الطوارئ املتصلة بسبل الراو

وجا اخلصوص، ساعد التمويل من حساب األمانة على زيادة فرص  نا   ذل  التخريف من خماطر اجملاعات. وعلى

من األفراد األكثر ضعرًا   مناطق النزاع واملناطق  200 000الوصول إىل الغذاء وتوافره، ومحاية سبل املعيشة ألكثر من 
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ن بدوره من ليًا، مما حّساألقل تأثرًا على حد سواء. وقد روج املشروع إلقبال املستهل  على املواد الغذائية املنتجة حم

أجهزة  تالغذائي بني األسر النازحة، وكذل  حرز على خلق أسواق حملية   داخل اجملتمع املضيف. وأشار املتحصل

الرصد إىل أن املتلقني كانوا قادرين على تغطية االحتياجات الغذائية لألسر ملدة تصل إىل ستة أشهر،   حني جتاوز 

 مما مسح بالوصول إىل السلع األخرى كل شهر.صيد األمساك االستهالك، 

 
حيدوان، ومحايدة أصدول     560 000 ونروقكما خرض املشروع أيضا من خماطر ترشي األمراض احليوانية  -19

أسرة رعوية من خالل املساهمة   محالت التطعيم والعالج   مجيع أحناء الدبالد. وباإلضدافة إىل    18 347معيشة 

التربيد البيطرية   جنوب السودان عن طريق شراء حاوية مدربدة، وصدناديق للتربيدد،    ذل ، أعاد تأسيس سلسلة 

أسرة   منطقة حبدر الغدزال الكدربى، ببدذور ذات نوعيدة       3 430وثالجات تعمل على الطاقة الشمسية. ومت دعم 

منتجي البدذور للحرداظ   تكري ملنعهم من االنزالق إىل مستويات أعلى من انعدام األمن الغذائي،   حني أنا مت دعم 

 على إنتاج البذور وتسويقها احملليني.
 

 مجهورية أفريقيا الوسطى"ع فرق زيادة قدرة سبل املعيشة على الصمود للمجتمعات الريفية املتأثرة بالصراعاتع
 

أسرة املساعدة   جمال الزراعة، مما أدى إىل حتسينات    16 074، تلقت 2015اعتبارًا من مار نآذار  -20

قروية. كما المن مجعيات االدخار والقروض  ًاعضو 60الوصول إىل الرول السوداني واألرز وإنتاجهما. ومت تعزيز قدرات 

، وكذل  من مت تعزيز الدعم لالستجابة حلاالت الطوارئ   البالد من خالل بعثات تقييم احملاصيل واألمن الغذائي

خالل جولتني من التحاليل لتصنيف املراحل املتكامل. وقد أعاقت االضطرابات املدنية املستمرة   البالد، اليت احتاج 

 مليون شخص إىل مساعدة إنسانية فورية، إجراء استعراض شامل ملشاريع املنظمة ونتائجها. 2.7  ذروتها أكثر من 
 

الغذائي يف املدن ا ضرية يف وسط أفريقيا من انل حتسني زوافر األغذية املنتجة أفريقيا الوسطى" عزعزيز األمن 

 زومي وبرنسييب، وزشاد(ن غابون، وغينيا االستوائية، وساالكامريون، ومجهورية الكونغو، وحمليًاع )
 

عية اعيدة لزراعة من املشروع   أربعة بلدان، فيما يتعلق باملمارسات الزرا ًامستريد 372يتم تعزيز قدرات  -21

اخلضروات، اليت سيتم ترمجتها إىل حماصيل أفضل وزيادة   إنتاج هذا املوسم. ومن خالل توفري برناممل لتدريب 

املدربني ملدة ثالثة أسابيع للرنيني من مجيع بلدان املكتب الررعي ألفريقيا الوسطى، أصبح لدى أفريقيا الوسطى اآلن 

  جمال مدار  املزارعني احلقلية، وبالتالي قللت من اعتمادها على املوارد من األشخاص جمموعة من املدربني املؤهلني 

غابون للزراعة والتكنولوجيا احليوية بهدف يز قدرة بعض احملاضرين من معهد من املناطق الررعية األخرى. ومت تعز

إعادة تأهيل املوقع التجرييب للمعهد، وهو اآلن  دممل مدار  املزارعني احلقلية   املناهمل الدراسية   املعهد. وباملثل، مت

 يعمل بكامل طاقتا بعد عدة سنوات من دون نشاط.

 
املشروع   خلق شبكة دعم ملدار  املزارعني احلقلية لغرب ووسط أفريقيا، وهدي منتددى مهدي سديوفر      شارك -22

الدعم التقي، ومراقبة اعودة خلدمات مدار  املزارعني احلقلية، وسيسهل إضراء الطابع املؤسسي علدى هدذه املددار     

تم تنظيم املسدتريدين مدن املشدروع   جمموعدات لتسدهيل      باعتبارها طريقة توفري اإلرشاد   بلدان اإلقليمني الررعيني. وي

التدريب، واإلشراف، واإلدارة اعماعية لبعض املعدات وتبادهلا. وهناك دراسات جارية حدول نظدم ختطديط اسدتخدام     
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األراضي والري، وستستخدم النتائمل القرتا  طريقة أفضل الستخدام األراضي   املناطق شبا احلضرية، وكذل  خيدارات  

على استخدام قاعدة البيانات البستانية وصيانتها، من  ًافني 25أسعار معقولة للري على نطاق صغري. وقد درب املشروع ب

أجل املساهمة   إثراء حمتواها من خالل املدخالت من بلدان وسط أفريقيا، الديت تعداني حاليدا مدن متثيدل ضدعيف         

 قاعدة البيانات هذه.
 

ويع الزراعي املراعي للتغذية ملكافحة سوء التغذية وزعزيز فرق العمل للشباب يف شرق شرق أفريقيا"ع زعزيز التن

 أفريقياع )بوروندم، وكينيا، ورواندا، وأوغندا(
 

الربناممل إىل خلق فرص عمل الئقة للشدابات والشدباب   القطداع الزراعدي مدن أجدل حتسدني الددخل          يهدف -23

والوصول إىل الغذاء، وخصيصًا بالنسبة لألطرال الضعراء من خالل براممل التغذية املدرسية، ولزيدادة القددرات اإلنتاجيدة    

واء. ويدتم إنشداء املشداريع املتناهيدة الصدغر للشدباب       اإلمجالية لسالسل قيمة الدواجن وتربية األحياء املائية على حد س

 ومشاريع خارج املزارع لتعزيز إنتاج البذور لسالسل قيمة الدواجن وتربية األحياء املائية.

 
ويتم دعم صغار املنتجني، مع الرتكيز على الشباب، لزيادة منتجات الدواجن وتربية األحياء املائية؛ والوصول  -24

ون والتدريب على نظم اإلنتاج واإلدارة. ويتم تعزيز فرص الوصول إىل األسواق لصغار منتجي األمساك إىل جمموعات التعا

والبيض )نا   ذل  الشابات والشباب( من خالل براممل التغذية املدرسية. ويتم تأسيس الشراكات بني القطاعني العام 

توفري الدعم   قطاعي البذور وتصنيع األعالف  واخلاص لدعم إشراك الشباب   مجعيات املنتجني. وباملثل، يتم

 احملليني، لزيادة توافر البذور واألعالف القياسية ذات اعودة.
 

" عزعزيز الرقابة على املخاطر بالنسبة لسنمة األغذية، واآلفات النبازية وا يوانية، لزيادة اجلنوبية أفريقيا

مبي ، وناميبيا، اع )أنغوال، وبوزسوانا، ومدغشقر، وموزاجلنوبية اإلنتاجية الزراعية والتجارة يف أفريقيا

 وزامبيا، وزمبابوم(
 

قدم املشروع مساهمات هائلة لتقدير أهمية الوفاء بتدابري الصحة والصحة النباتية من أجل املساهمة بشكل فعال  -25

منطقة اعماعة اإلمنائية للجنوب    حتقيق األمن الغذائي، وعلى وجا اخلصوص، حتسني فرص التجارة داخل وخارج

األفريقي. وقد بدأت عنة تدابري الصحة والصحة النباتية التابعة للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بدعم عان تدابري 

الصحة والصحة النباتية الوطنية   البلدان املشاركة وحتسينها. وقد حتسن االتصال والتنسيق والتعاون بني األمانة 

ة للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، وأصحاب املصلحة اإلقليميني واللجان الرنية، بشكل كبري. وقد زادت العام

 التدخالت من أهمية تدابري الصحة والصحة النباتية من خالل أنشطة خمتلرة.

 
وفر املشروع فرصة عظيمة لتقدير قضايا سالمة األغذية وكيف أنها تعيق حتقيق فرص التغذية والتسويق  -26

الكافية، من خالل اجتماعات فنية خمتلرة، وورش عمل ودورات تدريبية للمسؤولني احلكوميني وغريهم من أصحاب 

أنشطة املشروع املنطقة من البدء بتحديد املصلحة على طول سالسل القيمة ملختلف السلع االسرتاتيجية. وقد مكنت 

السلع االسرتاتيجية اليت حتتاج إىل الدعم على طول سلسلة القيمة. وخالل أول سنة من التنريذ، جتاوز املشروع 

األهداف احملددة للتدريب بشأن صحة احليوان وسالمة األغذية وقضايا الصحة النباتية على املستوى اإلقليمي، 
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سا متينا للتوسع على املستوى الوطي. وهناك عدد من خطط التنريذ الوطنية ملراقبة األمراض وبالتالي وضع أسا

 تواآلفات، وأنشطة تقييم القدرات ملختلف املؤسسات الوطنية املعنية بالصحة النباتية والصحة احليوانية، اليت مت

 .2016ي خالل عام املوافقة عليها على املستوى اإلقليمي، ليتم تنريذها على املستوى الوط
 

غرب أفريقيا"ع ال  فرق العمل للشباب يف األعمال الزراعية ، من انل نظم زربية األحيااء املائياة املساتدامة وسنسال     

 بيساو، ونيجرييا، والسنغال(-قيمة الكسافا يف غرب أفريقياع )بوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغانا، وغينيا
 

غرب أفريقيا على صياغة مناذج متكاملة لررص العمل للشباب   األعمال  اعتمد نهمل املشروع   بلدان -27

الزراعية، من خالل نظم تربية األحياء املائية املستدامة وسالسل قيمة الكسافا. ويتم تعريف مناذج فرص العمل للشباب 

شادي"   كوت ديروار، وتكامل   سالسل قيمة تربية األحياء املائية والكسافا،   كل من البلدان الستة مع منوذج "إر

عامودي   غانا، باإلضافة إىل بدء األنشطة املدفوعة ببيئة مهنية جيدة وديناميكية   نيجرييا والسنغال. وال يزال تطوير 

 .اهلياكل   بوركينا فاسو وغينيا بيساو مستمرًا

  

املواقع، إىل جانب تصميم مناذج للمزارع. وقد وتستكمل كوت ديروار وبوركينا فاسو حاليًا إنشاء جمموعة  -28

بيساو، ونيجرييا، والسنغال مجيع الدراسات الرنية، وهي على استعداد لتثبيت جمموعات تربية -أكملت غانا، وغينيا

فرصة  12اب لالسترادة من دعم املشروع، ومت حتديد بشمن ال نيمرشح 310األحياء املائية. وقد مت قبول ما جمموعا 

 لى طول سالسل قيمة تربية األحياء املائية والكسافا.عمل ع
 

 على الصمودع اإليبوالعزقديم الدعم لقدرة األسر املتضررة من  غينيا"
 

  مخس حمافظات اإليبوال حسن مشروع حساب األمانة األمن الغذائي أللف أسرة متضررة من مرض فريو   -29

، وكينديا كويا(، من خالل توفري املدخالت الزراعية: بذور األرز،   غينيا السرلى )بوفا، ودوبريكا، وفوريكاريا

من خالل زيادة بنسبة  ًاطن 1 214واألمسدة، واألدوات الزراعية الصغرية. وقد بلغ إنتاج األرز بني األسر املستريدة إىل 

، وبالتالي حتقق شهرًا 14من املعالني ملدة  8 000أسرة و 1 000  املئة   احملصول. ويكري هذا اإلنتاج إلطعام  100

 .حاجتهم من حيث توافر الغذاء
 

، وعزز قدرات املوظرني ضمن شبكة الرصد  اإليبوالوقد نرذ املشروع محالت توعية بشأن مرض فريو   -30

الت الزراعية، والتدريب   املئة من األسر   املشروع من توزيع املدخ 95التشاركية واملتكاملة للحياة الربية. واستراد 

ها يلإواإلشراف، لتعزيز قدرتهم على الصمود. وقد وفر حساب األمانة مساعدات كبرية حلكومة غينيا عندما احتاجت 

، لتعزيز قدرة األسر الريرية على الصمود، ولزيادة الوعي بشأن املرض ومنع انتشاره.  اإليبوالملكافحة مرض فريو  

 لكبري آللية التمويل هذه من األفارقة لألفارقة، اليت تستأهل الدعم لتحقيق أفريقيا أقوى.وتعرب غينيا عن تقديرها ا
 

 ع اإليبوالسرياليون" عزعايف قطاع األعمال الزراعية ما بعد مرحلة 
 

، دعم املشروع حوالي ت حلقيتوانقطاع أنشطة اإلنتاج واحلصاد والتسويق ال  اإليبوالبعد ترشي مرض فريو   -31

بو، وبورت و ،أسرة زراعية   مثاني مقاطعات )بومبالي، وكايالهون، وكامبيا، وكينيما، وكوينادوغو، ومويامبا 3 000
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. ونتيجة لذل ، ارترع انتاج وغريهالوكو( من خالل احلصول على املدخالت الزراعية احليوية مثل البذور واألمسدة، 

أسر . وارترعت أربا   اإليبوالصيل مقارنة باإلنتاج خالل فرتة   املئة وتضاعرت احملا 40اخلضروات بنسبة تزيد على 

دوالر أمريكي   األسبوع، مما مكنها من تلبية احتياجاتها وحتقيق وفورات  100-50من صرر إىل حوالي  املزارعني

 إلعادة استثمارها   املوسم الزراعي املقبل.

 

جمموعة  20خالل خطة إقراض، على إنشاء  دوالر أمريكي، من 250 000مت انراق مبلغ وصل إىل  -32

  املئة  60زراعيةنمراكز لألعمال الزراعية كإعادة رمسلة للتداوالت الصغرية. وقد أبلغ،   وقت الحق، ما ال يقل عن 

من املستريدين عن حتسن   أعماهلم، سواء من حيث حجم املبيعات أو معدالتها. واستدخدمت العائدات من إعادة 

من بني  ،لمساهمة   متويل جمموعات االدخار واإلقراض القروية، ولدفع الرسوم املدرسية وفواتري املستشرياتالرمسلة ل

احتياجات أخرى. ودعم املشروع وحدات املعاعة الزراعية وتدريب مشغلي اآلالت، وإعادة تشغيل جتهيز املنتجات 

اكز األعمال الزراعية من بناء املزيد من املوارد، وسيواصل هذا النهمل على األعمال ومّكن أيضا مر الزراعية. وقد حافظ

العديد من أفراد اجملتمع االسترادة منا. ويتم إعادة إرساء التماس  االجتماعي الذي فقد خالل ترشي مرض فريو  

 نتيجة إلجراءات احلجر الصحي اليت وضعتها احلكومة.اإليبوال 
 

 العي على األمن الغذائي وسبل   اإليبوالليبرييا" عاالستجابة  االت الطوارئ للتخفيف من آثار مرض فريوس 

 املستندة إىل الزراعة يف ليبريياع
 

جاء التمويل من حساب األمانة   الوقت املناسب ألن مجعيات االدخار واإلقراض القروية واألندية املالية  -33

، واستنزفت. ومل يعد بإمكان املزارعني دفع املستحقات وال شراء األسهم،  اإليبوالأزمة فريو  توقرت عن العمل خالل 

و  الوقت نرسا، مل يعد بإمكانهم تلبية احتياجات أسرهم. ودعم املشروع املزارعني، وال سيما النساء، من أجل اعتماد 

ليدوية، واملواد الكيميائية الزراعية، والنقد للعمالة. أساليب الزراعة احملسنة بعد توفري البذور احملسنة، واألدوات ا

. ومن خالل تنشيط براممل القروض، استأنرت  اإليبوالكلغ ما بعد مرحلة فريو   2 428وتضاعرت إنتاجية األرز إىل 

إجيابًا النساء األنشطة املدرة للدخل وبدأن بالتجارة عرب احلدود. وازدادت خمزونات الغذاء   اجملتمعات، مما أثر 

 على األمن الغذائي.

 
دوالر  1 179 245 وقد حتققت شراكة قوية مع مؤسسة التعاون السويسري للتنمية اليت ساهمت نبلغ -34

أمريكي، فزادت التدخالت لتعزيز التنمية املتكاملة لألراضي املنخرضة، وزيادة إنتاج األرز واخلضر، وتعزيز الشركات 

 الصغرية وغريها من املشاريع.
 

أفريقيا" عزعزيز فرق العمل النئ  للشباب وريادة يف تنمية البرنامج الشباب التابع للشراكة اجلديدة من أجل 

 األعمال يف الزراعة واألعمال الزراعيةع )بنن، والكامريون، ومنوم، والنيجر(.
 
من يدعم حساب األمانة برناممل مستقبل األرياف التابع لوكالة التخطيط والتنسيق التابعة للشراكة اعديدة  -35

لتنمية   أفريقيا، من أجل تعزيز فرص العمل وريادة األعمال للشباب   األرياف   جمال الزراعة واألعمال أجل ا

التآزر والشراكات مع الرباممل اعارية   البلدان املستريدة.  الزراعية. وسوف ينشئ منصة ويستخدم األموال بكراءة لبناء
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وهناك مرحلة تأسيسية جارية حاليًا، لتحديد نهمل متماس  على املستوى القطري ووضع الرتتيبات املؤسسية بني 

لشراكة اعديدة من نقل أموال املشروع ومسؤوليات تنريذه إىل ا املنظمةالشركاء   التنريذ. وجيري تقييم القدرات لتمكني 

 أفريقيا.  تنمية المن أجل 
 

التعاون بني بلدان اجلنوب يف أفريقيا عمرف  الزراعة واألمن الغذائيع )أنغوال، وبوركينا فاسو، وزشاد، وكوت 

 ديفوار، وجهورية الكونغو الدميقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، ومنوم، ومالي، والنيجر، وزمبابوم(
 

، وبالتعاون الوثيق مع أصحاب 2025جددة للقضاء على اعوع   أفريقيا حبلول عام دعما للشراكة املت -36

من أجل ة داملصلحة اإلقليميني نا   ذل  هيئة االحتاد األفريقي، ووكالة التخطيط والتنسيق التابعة للشراكة اعدي

شاء "املركز األفريقي ألفضل املمارسات، لتنمية   أفريقيا، ومؤسسة تنمية القدرات األفريقية، بدأ املشروع بتصور وإنا

وتنمية القدرات، والتعاون بني بلدان اعنوب". وسيحدد املركز أفضل املمارسات   أفريقيا   جمال الزراعة واألمن 

 الغذائي، وجيّمعها وينشرها.

 

مشاركون  وقامسياق بناء القدرة على الصمود   األراضي اعافة   أفريقيا، يتم تسهيل تبادل الزيارات،  و  -37

أوغندا ملراقبة املبادرات اعديدة   جمال الري على نطاق صغري. وقام مشاركون من كينيا وأوغندا بزيارة من رواندا 

راعة الذكية مناخيًا، واحملافظة على املوارد، استنادًا إىل الدرو  وزامبيا، بزيارة زمبابوي لتبادل اخلربات   جمال الز

كونغو الاملسترادة من األنشطة السابقة واعارية. وباملثل، قام مزارعو الكسافا واملشاركون من تشاد ومجهورية 

يدعم املشروع أيضًا الدميقراطية، بزيارة التعاونيات   سلسلة القيمة للكسافا   الكامريون، ومجع اخلربات منها. و

 إصدار ونشر االتصاالت، والرؤية والدعوة بشأن مشاريع حساب األمانة األخرى   بلدان خمتارة.

 

و  اخلتام، بدأت النتائمل اليت حتققت من خالل هذه املشاريع بإثبات أهمية رؤية دعم بقيادة أفريقيا  -38

. كما أنها تثبت أيضًا قيمة اآللية املبتكرة اليت مت إنشاؤها   عام ألفريقيا، لتحقيق األمن الغذائي   مجيع أحناء القارة

كررصة حقيقية لتعبئة املوارد من أفريقيا ألفريقيا، ولتعزيز التعاون داخل أفريقيا بني املؤسسات األفريقية املتميزة  2012

  جمال األغذية والزراعة، وتبادل املعلومات حول املمارسات اعيدة واخلربات، لتنمية القدرات، وعلى نطاق أوسع 

 لزيادة التعاون بني بلدان اعنوب.

 


