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 األدنى للشرق اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر

 الدورة الثالثة والثالثون

 2016 مايو/أيار 13-9، إيطاليا، روما

 التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي من أجل حتقيق التنمية الزراعية املستدامة 

 واألمن الغذائي يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا: التحديات والفرص

 

 موجز

 

تواجه بلدان إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا حتديات ضخمة من أجل حتقيق أهدافها املتمثلة يف القضاء على 

اجلوع وسوء التغذية، ويف الوقت ذاته إدارة مواردها الطبيعية إدارة مستدامة. وُتمارس ضغوط هائلة على الطلب على 

يف املائة يف اإلقليم بأسره، وتسارع  2.2اليت تبلغ يف املتوسط  األغذية بفعل استمرار ارتفاع معدالت النمو السكاني،

وترية التحّضر. وتعيش فئات كبرية من السكان يف العديد من البلدان حتت خط الفقر أو على مقربة منه. ويهدف عمل 

اجهة العديد من هذه الفاو، ال سيما من خالل املبادرات اإلقليمية اليت أقرها املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى، إىل مو

التحديات مبا يف ذلك: بناء القدرة على الصمود، وتعزيز الزراعة الصغرية النطاق، وزيادة إنتاجية املياه واألراضي 

 .بطريقة مستدامة

 

وميكن أن تدعم جتارب بلد ما بلدًا آخر لدى مواجهة هذه التحديات ويوفر التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون 

ة فعالة لتبادل املعارف واخلربات واملمارسات اجليدة والسياسات والتكنولوجيا واملوارد بشأن جمموعة الثالثي وسيل

 .واسعة من القضايا اإلمنائية

 

وللمنظمة تاريخ طويل يف جمال التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي وهي تسعى جاهدة إىل تيسري تبادل 

ل العمل يف إطار ببكات، والتوفيق بني العر  والطلب، وتعزيز التعلمم املتبادل املعرفة على املستوى القطري من خال

بني طائفة واسعة من اجلهات الفاعلة. ورغم التنوع الكبري الذي يّتسم به إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا من حيث 

دي دورًا يف هذا الصدد من خالل درجة التنمية االقتصادية يف كل بلد من البلدان، باستطاعة مجيع البلدان أن تؤ
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التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي؛ أي تشاطر احللول يف جمال التنمية حّتى ينتفع بها اآلخرون. ومن بني 

البلدان املشاركة بالفعل يف التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي مع الفاو، املغرب وسلطنة عمان واململكة 

ودية. ولكن رغم الزيادة يف الطلب على التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي وتزايد عدد اجلهات العربية السع

 .املستعدة لتوفري اخلربات، غالبًا ما يشكل التمويل الذي من بأنه إتاحة تبادل هذه اخلربات عائقًا يف هذا اجملال

 

دان إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا بتعزيز التزامها بالتعاون وتسلمط هذه املذكرة اإلعالمية الضوء على كيفية قيام بل

بني بلدان اجلنوب وبالتعاون الثالثي بغية املساعدة على تعويض النقص يف القدرات يف جمالي األغذية والزراعة. وإّن 

املتعددة والثنائية الفاو على أهبة االستعداد لدعم وتيسري مهام صانعي السياسات وممارسيها، فضاًل عن املنظمات 

األطراف، ولتعزيز تقاسم خرباتهم، وحتديد جماالت التعاون ورسم آفاق املستقبل لتسريع عجلة التعاون بني بلدان 

 .اجلنوب والتعاون الثالثي يف اإلقليم وخارجه

 

جمالي الزراعة  وإّن بلدان إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا مدعوة، بشكل خاص، إىل عر  مؤسساتها املتمّيزة يف

واألمن الغذائي على بوابة الفاو اإللكرتونية املخصصة للتعاون بني بلدان اجلنوب، وإىل تقديم مساهمات عينية من 

خالل ما لديها من خربات وتكنولوجيا، فضاًل عن تقديم التمويل لالرتقاء بعمليات التبادل املندرجة يف إطار التعاون 

 .ثالثي دعمًا لألهداف اإلمنائيةبني بلدان اجلنوب والتعاون ال
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 معلومات أساسية -1
 

 تزايد الطلب واالهتمام بشأن التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي 1-1

 

الطلب على املشاركة يف التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي والتعلم من خالهلما أعلى مستوياته  يشهد 

على اإلطالق. وتشهد املبادالت العاملية واإلقليمية بني البلدان منوًا، األمر الذي يتيح تبادل احللول اإلمنائية والتحليالت 

ن. ويستند التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي إىل مبادئ املنفعة بشأن التجارب الناجحة يف كل بلد من البلدا

بني جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة من  طاملتبادلة والتضامن، وعليه فهو يدعم الشراكات ويعزز االبتكارات ويرب

 القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدني واألوساط األكادميية. إىل احلكومات وصواًل 

 

عامًا يف جمال التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي وقد أوفدت أكثر  30الفاو خبربة تزيد على تمتع وت 

بلدًا من البلدان النامية تقريبًا. وترّوج املنظمة  80إىل مقّدمًا للخربات الفنية بلدًا  20خبري وعامل فيّن من  20 000من 

ضمن اإلطار االسرتاتيجي الذي وافقت وسيلتني لتنفيذ الربامج للتعاون بني بلدان اجلنوب وللتعاون الثالثي بوصفهما 

ية. وبإمكان عليه الدول األعضاء يف املنظمة، من خالل األهداف االسرتاتيجية واملبادرات اإلقليمية وأطر الربجمة القطر

مجيع البلدان األعضاء يف املنظمة االضطالع بدور يف هذا الصدد، بغض النظر عن وضع التنمية االقتصادية فيها. 

وبالنسبة إىل البلدان ذات الدخل املنخفض، يوفر التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي حلواًل إمنائية حمددة 

اكن أخرى، وُيمكن تكييفها بسهولة مع السياق احمللي. وبالنسبة إىل البلدان ذات السياق متت جتربتها واختبارها يف أم

الدخل املتوسط، يوفر التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي وسائل من بأنها اإلسهام يف التنمية الدولية ويف رفع 

اون الثالثي أيضًا آليات تتيح للبلدان ذات مستوى الربوز على املستوى الدولي. ويوفر التعاون بني بلدان اجلنوب والتع

الدخل املرتفع تقديم اخلدمات بطريقة فعالة من حيث التكلفة بغية تنفيذ جداول األعمال اإلمنائية الدولية، فضاًل عن 

 دعم إقامة براكات اسرتاتيجية مع أطراف نابئة جديدة معنية بالتنمية. 

 

وب والتعاون الثالثي فرصًا ممتازة جلميع البلدان من أجل العمل سويًا وباختصار، يوفمر التعاون بني بلدان اجلن 

 على حتقيق نتائج إمنائية ملموسة.  

 

 املكونات الرئيسية السرتاتيجية الفاو بشأن التعاون بني بلدان اجلنوب 1-2

 

فريقًا خمصصًا ، اسرتاتيجية جديدة بشأن التعاون بني بلدان اجلنوب وأنشأت 2012وضعت املنظمة، يف عام  

ُيمارس أنشطته يف املقر الرئيسي، مما سيسّرع تنفيذ االسرتاتيجية، جنبا إىل جنب ( TCS1) للتعاون بني بلدان اجلنوب

مع املوظفني اإلقليمني املعنيني بالتعاون بني بلدان اجلنوب. ويف ما يلي األهداف الرئيسية السرتاتيجية الفاو بشأن 

 :التعاون بني بلدان اجلنوب
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  تيسري تبادل احللول اإلمنائية من خالل توسيع نطاق ُسبل التعاون بني بلدان اجلنوب وتعزيزها. وينبغي أن

تكون هذه الُسبل قائمة على الطلب ومستندة إىل برامج مراعية لالحتياجات على املستويني القطري واإلقليمي 

نطاق هذه الُسبل إىل درجة تتجاوز إيفاد اخلرباء  وأن تفضي إىل بناء القدرات الوطنية واملؤسسية. وقد مت توسيع

 إىل امليدان حتى باتت تشمل اجلوالت الدراسية واحلوار بشأن السياسات وتبادل التكنولوجيا؛

  تعزيز ببكات ومنصات املعرفة، مبا يف ذلك منصات املعرفة القائمة وبوابة الفاو اإللكرتونية اجلديدة املخصصة

 وب، واليت ُتعر  فيها املؤسسات وقوائم اخلرباء؛للتعاون بني بلدان اجلن

  إىل التعاون بني بلدان اجلنوب توفري دعم مسبق يف جمال السياسات، من خالل التوعية السياساتية والدعوة

 التعاون الثالثي، فضال عن إسداء املشورة بشأن السياسات ودعم البلدان األعضاء؛و

  بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، داخل املنظمة ويف جمال التنمية تأمني بيئة مشّجعة لتفعيل التعاون بني

العاملية على حّد سواء. وهناك أدوات جديدة ُتساعد موظفي الفاو على تقديم دعم أفضل للحكومات بغية 

ن االخنراط يف جمال التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، ومنها مثاًل "دليل الفاو السريع بشأن التعاو

 بني بلدان اجلنوب" ودورات التعلمم اإللكرتوني املقرر عقدها يف املستقبل؛

  وتصّب الفاو اآلن جهودها كاملة على مرحلة تنفيذ اسرتاتيجيتها بشأن التعاون بني بلدان اجلنوب وهي

 بتنسيق هذه اجلهود املؤسسية وتعزيزها. ملتزمة

 

، ارتفع عدد البلدان الشريكة واملشاريع يف جمال التعاون بني بلدان اجلنوب ارتفاعًا مطمردًا 2012ومنذ عام  

على املستوى العاملي، كما ارتفع حجم املوارد املعبأة هلذا الغر . وهو ما ُيربز الدور املتنامي للفاو بوصفها جهة ميّسرة، 

الدخل املتوسط وكذلك تسخري ما تقدمه هذه البلدان من خربة وال سيما يف ما خيص تسخري أوجه القّوة يف البلدان ذات 

التزامات البلدان املنتجة للنفط بفعل التقلبات اليت تشهدها اقتصاداتها، خصوصًا  تراجعتومتويل. ويف اآلونة األخرية، 

 بسبب هبوط أسعار النفط. غري أّن طلب البلدان على التعاون بني بلدان اجلنوب يف ارتفاع مطمرد. 

 

 دور الفاو كميّسر للتعاون بني بلدان اجلنوب 1-3

 

تؤدي الفاو دورًا حموريًا يف ربط البلدان واملؤسسات، ولكن دورها التيسريي يتجاوز التوفيق بني العر   

من خالل ببكة مكاتبها امليدانية، فضال  ملشاريعإذ تتوىل املنظمة أيضًا اإلبراف التقين وضمان اجلودة ومؤازرة ا .والطلب

كل بلد ودوره يف جمال التعاون اإلمنائي، واالعرتاف العاملي بهما. وجتعل مجيع هذه اجلوانب الفاو  مكانةعن تعزيز 

وع الشريك املفضل يف جمال التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي دعمًا للتنمية الزراعية والريفية وللقضاء على اجل

 .والفقر
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 املشاريع اجلارية يف جمال التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف إقليم الشرق األدنى  1-4

 ومشال أفريقيا

 

 .استضافت كل من جيبوتي وموريتانيا واليمن بنجاح مبادرات ومشاريع للتعاون بني بلدان اجلنوب مع الفاو 

وباإلضافة إىل ذلك، قّدمت اجلزائر ومصر واألردن واملغرب وسلطنة ُعمان واململكة العربية السعودية والبنك اإلسالمي 

وكانت املواضيع واسعة  .أو مالية لبلدان إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا أو للبلدان يف أفريقيا/موارد فنية و للتنمية

غينيا بيساو اتفاقات ثالثية مع غينيا ومالي و أربعةسبيل املثال، وقمع املغرب  النطاق وطرق التبادل متنوعة. فعلى

 ، يف حني قدمت سلطنة ُعمان الدعم إىل توغو. 2015سوازيلند، خالل عام و

 

دعوة بلدان  إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا إىل توسيع مشاركتها يف التعاون بني  -2

 بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي
 

 :بوابة الفاو املخصصة للتعاون بني بلدان اجلنوب 2-1

 

. 2015 بدأ العمل ببوابة التعاون بني بلدان اجلنوب خالل مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف يونيو/حزيران 

واسعة من املؤسسات الوطنية ذات اخلربة يف جمالي الزراعة واألمن الغذائي.  جمموعةهذه األداة اإللكرتونية وتعر  

وهي تتناول جماالت اخلربة الرئيسية وتقّدم روابط حتيل إىل املوقع اإللكرتوني اخلاص بكل مؤسسة وإىل جهة اتصال 

احلاالت، تقّدم أيضا قائمة باخلرباء. ويف مجيع احلاالت، ُتقدّ م احلكومات  ويف بعض .للحصول على مزيد من املعلومات

 تلك املؤسسات وبعضها ُمعرتف به على أنها مراكز مرجعية للفاو.

 

ويشكمل االخنراط يف بوابة التعاون بني بلدان اجلنوب مدخال قّيمًا ميكن للبلدان من خالله أن ُتشرك منظمة  

فقد أتاح املغرب، على سبيل املثال،  .ية تيسري التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثياألغذية والزراعة يف عمل

 مؤسسات رئيسية لبوابة التعاون بني بلدان اجلنوب وأنشأ أيضًا صندوقًا استئمانيًا للتعاون بني بلدان اجلنوب، يدعم 

 ورات تدريبية عن طريق مؤسساته الوطنية.من خالله عددًا من البلدان يف أفريقيا عرب إيفاد خرباء وتنظيم د

 

 املساهمات العينية واملالية 2-3

 

وقمعت الفاو طائفة واسعة من مذكرات التفاهم مع البلدان اليت تقّدم خرباتها وحلوهلا التكنولوجية بوصفها  

وباإلضافة إىل ذلك، أنشأت بعض البلدان، مثل املغرب )كما ورد أعاله(، صناديق استئمانية لتيسري  .مساهمات عينية

 عمليات التبادل. وعلى الرغم من ذلك، يبقى التمويل، يف كثري من األحيان، عاماًل مقّيدًا.

 

 ويف معظم احلاالت، تسعى املنظمة إىل حل يقضي بتقاسم التكاليف وقد يشمل ما يلي: 
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 أو العينية من أجل تنفيذ التعاون بني /ساهمة البلد املضيف، من خالل توفري كل من املوارد املالية املبابرة وم

 بلدان اجلنوب يف البلد عينه )مثل مصر واألردن واملغرب(؛

  مساهمة البلد املقدِّم، حبيث تنشئ البلدان صناديق استئمانية أو صناديق خمصصة للمشاريع، كما هو احلال

 الربازيل والصني واملغرب؛ يف

 أو الدعم التقين، وغالبا ما يكون ذلك من البلدان املاحنة /التعاون الثالثي، حبيث يقّدم طرف ثالث األموال و

 التقليدية يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، مثل اليابان ومجهورية كوريا وإسبانيا، 

 أو من منظمة متعددة األطراف.

 

األولويات والتحديات والفرص يف جمال التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف  -3

 إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا

 

بح املوارد الطبيعية )ال سيما املياه /إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا حتديات إمنائية هائلة مثل تقلمص يواجه 

ت وحاالت اجلفاف املتكررة وخماطر اجلراد، اليت تؤثر مجيعها على إنتاج واألراضي الصاحلة للزراعة( والفيضانا

األغذية والزراعة. ويعتمد اإلقليم اعتمادًا كبريًا على الواردات الغذائية لتأمني االحتياجات الغذائية األساسية، وهو 

ية. وباإلضافة إىل ذلك، تعيش برحية بديد التأثر بارتفاع األسعار الدولية لألغذية وتقلمبها وبغريه من العوامل اخلارج

 كبرية من السكان يف بلدان كثرية يف اإلقليم حتت خط الفقر أو على مقربة منه.

 

 ( والتسويق )منظمات املزارعني ونوعية األغذية، وما إىل ذلكويلزم دعم اإلنتاج املستدام )اإلرباد،  

 اد فرص العمل )ال سيما بالنسبة إىل النساء والشباب وما إىل ذلك(، واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية، وإجي

 يف الريف(. وباإلضافة إىل ذلك، ال بّد من حتسني التنسيق املؤسسي بني الشركاء يف جمال التنمية االجتماعية. 

 

يم ويالحظ، يف سياق معاجلة هذه املسائل، تزايد االهتمام بالتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف إقل 

 الشرق األدنى ومشال أفريقيا، على مستويي العر  والطلب، وقد يساعد وضع خريطة طريق إقليمية هلذا النوع 

 من التعاون أن يساعد يف اغتنام الفرص والتغلب على التحديات على النحو املبني:

 

 :الفرص

  ،توفر جمموعة البلدان ذات الدخل املرتفع والبلدان ذات الدخل املتوسط والبلدان ذات الدخل املنخفض 

يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا، فرصة لتطوير أبكال جديدة ومبتكرة من التعاون اإلمنائي من خالل 

 عرو  اخلربة التقنية  التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، وينبغي أن يشمل ذلك مجع

 وربطها بالطلب؛
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  حتديد األولويات اإلقليمية وتعميمها على بكل مبادرات إقليمية، وحتديد األولويات الوطنية، عن طريق أطر

 الربجمة القطرية لرتكيز الدعم الذي يقّدمه التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي؛

  املؤسسات؛ارتفاع الطلب على تعزيز القدرات وبناء 

 االهتمام املتزايد الذي يبديه عدد من البلدان لتكون بلدانًا حمتملة مقدمة للخدمات؛ 

 .الطلب املتزايد على التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي بني بلدان اإلقليم 
 

 :التحديات

 ون الثالثي يف اإلقليم؛التمويل من أجل االستجابة للطلب املتزايد على التعاون بني بلدان اجلنوب والتعا 

 انضمام القطاع اخلاص ومؤسسات البحوث واإلرباد؛ 

  الدعوة ونشر املعلومات يف ما يتعلق بالتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي بهدف التوعية وتأمني الدعم؛ 

 فها بلدانًا مقدمة إبراك املزيد من البلدان ذات الدخل املرتفع والبلدان ذات الدخل املتوسط يف اإلقليم بوص

 للخدمات؛

  اعتماد الكثري من بلدان إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا اعتمادًا كبريًا على إنتاج النفط، وتقلص اقتصاداتها

 بسبب اخنفا  أسعار النفط.

 

 ُسبل املضي ُقدمًا -4

 

احملورية يف خارطة الطريق اإلقليمية اليت من بأنها تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون  األمورمن  

الثالثي يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا، احلاجة إىل توطيد هذا التعاون عن طريق إذكاء الوعي وعر  اإلجنازات 

 لتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، فضاًل الناجحة. وستواصل الفاو مشاركتها يف الفعاليات وإبراز فرص ا

عن مساعدة البلدان يف تقييم نقاط القوة واالحتياجات وتيسري تبادل املعارف. وباإلضافة إىل ذلك، توفر املنظمة أدوات 

 املشاركة ، وسُيتاح يف القريب العاجل التعلم اإللكرتوني لدعم "الدليل السريع للتعاون بني بلدان اجلنوب"من قبيل

 يف التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي.

 

وللتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي دور واضح يف التأثري واملساهمة يف خطة التنمية املستدامة لعام  

إحراز تقدم وسيمكمن هذا التعاون البلدان من  .على تعزيز القدرات، ال سيما على الصعيد املؤسسي الرتكيزويف  2030

البلدان دور تؤديه والفاو على أمّت االستعداد لتيسري احللول  فإن جلمع .ملحوظ باجتاه حتقيق أهداف التنمية املستدامة

 اإلمنائية واالرتقاء بها بني البلدان ولصاحل اجلميع.
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لذا فإّن بلدان إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا مدعوة إىل عر  مؤسساتها املتمّيزة يف جمالي الزراعة واألمن  

بوابة الفاو اإللكرتونية املخصصة للتعاون بني بلدان اجلنوب، وإىل توفري ما لديها من خربات وتكنولوجيا  علىالغذائي 

يل لالرتقاء بعمليات التبادل يف إطار التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون )املساهمات العينية(، فضاًل عن تقديم التمو

 .الثالثي دعمًا ألهداف التنمية املستدامة
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