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 الموجز

 

يعترب احلوار بشأن القيادة يف جمال األمن الغذائي يف أفريقيا (احلوار) مبادرة مشرتكة تأخذ بزمامها مفوضية االحتاد األفريقي، 
بدعم من البنك الدويل ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) ومصرف التنمية األفريقي والصندوق الدويل 

 إجراءات ومتويل ملعاجلة أزمة األمن الغذائي املتفاقمة يف أفريقيا يف ظل تغري املناخ.من و الزم للتنمية الزراعية لتحفيز ما ه
ويدعم تنفيذ الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا. وقد عقد  2063ويتماشى احلوار مع خطة االحتاد األفريقي لعام 

عوا خالله على يف كيغايل، رواندا، وقّ  2019أغسطس/آب  6و 5ي رفيع املستوى يوم الشركاء األساسيون للحوار اجتماعً ا
بيان أضفى الطابع الرمسي على االلتزام بتحسني تنسيق اإلجراءات املشرتكة وتيسريها لتكييف نظم الزراعة واألغذية يف 

 .أفريقيا مع آثار تغري املناخ. وترد طيه نسخة من البيان املوقع
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 بيان
 في مجال األمن الغذائي في أفريقياالحوار بشأن القيادة 

 2019 أغسطس/آب 5
 

يهدف احلوار بشأن القيادة يف جمال األمن الغذائي يف أفريقيا (احلوار) إىل تعزيز مستوى التنسيق بني الشـركاء 
 يف التنميــة واجلهود اإلقليميــة لــدعم البلــدان لتســــــــــــــريع وترية التقــدم احملرز يف حتقيق أهــدافهــا اجلمــاعيــة املتعلقــة

باألمن الغذائي والتغذوي على النحو املتوخى يف برنامج التنمية الزراعية الشـــــــــاملة يف أفريقيا. ويتم عقد احلوار 
وهي البنك الدويل ومنظمة  -وتنســــــيقه من خالل شــــــراكة االحتاد األفريقي مع أربع وكاالت متعددة األطراف

ومصــرف التنمية األفريقي والصــندوق الدويل للتنمية األغذية والزراعة لألمم املتحدة (منظمة األغذية والزراعة) 
التنميــة الزراعيــة. وجيري احلوار يف إطــار جمموعــة من االجتمــاعــات جلمع كبــار املســــــــــــــؤولني وقــادة املنظمــات 
الرئيســـــية اليت تدعم برامج األمن الغذائي الرئيســـــية يف أفريقيا. واملشـــــاركون األســـــاســـــيون هم صـــــانعو القرارات 

وكبار املتخصـــــــــصـــــــــني يف املواضـــــــــيع التقنية يف املنظمات األفريقية والدولية، من قبيل االحتاد  الرفيعو املســـــــــتوى
األفريقي ووكاالت األمم املتحدة واجلماعة االســــــــــــــتشــــــــــــــارية للبحوث الزراعية الدولية والبنك األفريقي للتنمية 

 ثلو القطاع اخلاص.والبنك الدويل ومنظمات العلوم الزراعية، والشركاء الثنائيون يف التنمية ومم
 

ويهــدف هــذا البيــان أوًال إىل إضــــــــــــــفــاء الطــابع الرمسي على التزامــات البنــك الــدويل ومنظمــة األغــذيــة والزراعــة 
واملصــــرف األفريقي للتنمية والصــــندوق الدويل للتنمية الزراعية بأســــلوب جديد للعمل بشــــكل مشــــرتك ملعاجلة 

ممّا ميكن لفرادى املنظمات حتقيقه بالعمل بشــــكل منفصــــل.  األمن الغذائي والتغذوي وحتقيق آثار أكرب بكثري
وســــتشــــكل هذه الشــــراكة التعاونية املعّززة النواة األســــاســــية لدعم الشــــراكة األوســــع نطاقًا مع االحتاد األفريقي 
 واجلماعات االقتصـــــــادية اإلقليمية والدول األعضـــــــاء يف االحتاد األفريقي ومع املنظمات اإلقليمية والدولية اليت

تتعاون مع الشــركاء يف التنمية يف خمتلف أحناء أفريقيا. ســيصــبح الشــركاء يف التنمية املتعددو األطراف واالحتاد 
األفريقى اجلهات األســـــــــــــاســـــــــــــية املوقعة على البيان الذى ســـــــــــــيكون باب التوقيع عليه مفتوًحا بعد ذلك أمام 

اد األفريقي واجلماعات االقتصــــادية اإلقليمية املنظمات االقليمية والدولية. وســـتدعى الدول األعضــــاء يف االحت
 امً ا ملا يتضمنه من مبادئ والتزاشاهدة عليه. بينما سيكون إقرار البيان تأكيدً  نإىل إقرار البيان أو إىل أن تكو 

 باملشاركة يف عمليات وضعه موضع التنفيذ.
 

 الديباجة -1
الغذائي الرئيســــــية وتنفذها يف أفريقيا، اجتمعنا حنن، بصــــــفتنا شــــــركاء يف التنمية ومنظمات تدعم برامج األمن 

من أجل حوار بشــــــــــــــأن القيادة يف جمال األمن الغذائي يف أفريقيا (احلوار)  2019أغســــــــــــــطس/آب  5هنا يف 
لاللتزام بشــــــــــــكل مشــــــــــــرتك بأســــــــــــلوب جديد للعمل مًعا من أجل دعم البلدان الراغبة يف معاجلة حالة األمن 

بيد اليت بذلت يف الســــابق عن  ات الذي متخضــــت فيه جهود العمل يدً ه يف الوقالغذائي املّلحة. وحنن نقّر بأن
نتــائج، ميكننــا أن حنقق آثــاًرا على نطــاق واســــــــــــــع إذا مــا قمنــا بتحفيز اجلهود اجلمــاعيــة بــاجتــاه األخــذ بزمــام 

ل تدخالت حامسة. وحنن ندرك ضـــرورة حتســـني التنســـيق على الصـــعيدين القطري واإلقليمي، واالرتقاء بأشـــكا
التنســـــيق الفّعالة اليت أبلت بالًء حســـــًنا للغاية، مثل التمويل املشـــــرتك والتمويل املوازي ملشـــــاريع االســـــتثمارات 

 الزراعية واملشاركة يف خلق املعرفة من خالل البحث.
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 الحوار بشأن القيادة في مجال األمن الغذائي في أفريقيا بيان

 بيان المشكلة 1-1
 

مليون شـــــخص يعانون من نقص التغذية  256تعترب أفريقيا أكثر األقاليم معاناة من انعدام األمن الغذائي، إذ كان حوايل 
احلالة يف أحناء عديدة من القارة جراء اآلثار الســلبية لتغري املناخ على اإلنتاجية الزراعية، وتدهور  وتتفاقم. 2018يف عام 

ين السريع، وتزايد اهلشاشة وانعدام األمن، والركود االقتصادي. وظل عدد األشخاص الذين املوارد الطبيعية، والنمو السكا
، ويف حال اســــــــــــتمر هذا االجتاه، 2014يعانون من نقص التغذية يف معظم األقاليم الفرعية يف ارتفاع مرة أخرى منذ عام 

 يةستذهب أدراج الرياح املكاسب اليت حتّققت مبشق األنفس يف السنوات املاض
 

ومييل األطفال والنســـــــــــاء إىل أن يكونوا أكثر الفئات تضـــــــــــرًرا. ويؤثر نقص التغذية لدى األطفال تأثريًا عميًقا 
الراشــــــــدين، على قدرهتم على النمو والتعّلم واالزدهار. ويؤدي إىل ضــــــــعف األداء املدرســــــــي، واخنفاض أجور 

وفقدان اإلنتاجية، وتزايد خطر اإلصـــــــــابة باألمراض املزمنة املتصـــــــــلة بالتغذية كراشـــــــــدين. كما تتزايد معدالت 
الســـــمنة بســـــرعة. وميكن ملســـــتويات ســـــوء التغذية اآلخذة يف االرتفاع أن تؤدي إىل خســـــارة هائلة لرأس املال 

 قود من الزمن.البشري، ممّا يسفر عن تباطؤ عجلة التنمية االقتصادية لع
 

ويرتبط تزايد مســــــتويات اجلوع يف أفريقيا بآثار تغري املناخ والنـــــــــــــــــــــزاعات. وباتت الظواهر اجلوية القصــــــوى، مثل 
موجات اجلفاف والفيضـــــانات أكثر تواًترا وأطول أمًدا، ممّا يؤدي إىل اخنفاض القدرة اإلنتاجية لألرض وخســـــارة 

املناخية الشــــــــــــديدة، يواجه املزارعون خماطر مناخية جســــــــــــيمة عدة،  رأس املال الطبيعي. وباإلضـــــــــــــافة إىل اآلثار
ســـــــيما يف الزراعة البعلية ونظم اإلنتاج الرعوي. ويتمثل األثر الصـــــــايف لذلك يف أن نصـــــــيب الفرد الواحد من  ال

متاحة اإلنتاج الغذائي آخذ يف الرتاجع، يف وقت يتزايد فيه عدد السكان بسرعة، وهو ما جيعل األغذية متوافرة و 
 بصورة أقل لعدد كبري من السكان.

 
 ما هي اإلجراءات المطلوبة 1-2
 

جيب أن يتمتع مجيع الناس، يف كل األوقات، باإلمكانات املادية واالجتماعية واالقتصـــــــــادية للحصـــــــــول على 
بالنشـــــــــــــــاط غذاٍء كاٍف ومأموٍن ومغٍذ لتلبية احتياجاهتم التغذوية وأفضــــــــــــــلياهتم الغذائية للعيش حياة مفعمة 

والصــــــــحة. وتبدأ خطة األمن الغذائي بتكييف الزراعة والنظم الغذائية يف أفريقيا مع تغري املناخ من أجل زيادة 
اإلنتاجية بشكل مستدام، وتنويع اإلنتاج، وتعزيز القدرة على الصمود، واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية، 

التنوع البيولوجي. وســـــتصـــــبح كميات أكرب من األغذية املغذية متوافرة و وحتســــــني إدارة األراضـــــي والرتبة واملياه 
عندما تزداد اإلنتاجية بشـــــكل مســـــتدام، ويكون اإلنتاج متنوًعا، ويقّل الفاقد واملهدر من األغذية. وينبغي أن 

منة تكون األغذية متاحة للجميع. وجيب مناولتها واســـــــــتخدامها على النحو الصـــــــــحيح لتوفري أمناط غذائية آ
وصـــحية للجميع، وال ســـيما للنســـاء يف ســـن اإلجناب واألطفال يف األيام األلف األوىل. ويســـتلزم توفري أمناط 
غذائية صــــحية اتباع �ج متكامل يشــــمل أيضــــا ممارســــات اإلدارة املســــتدامة لألراضــــي للحفاظ على ســــالمة 

ومبواد الزرع، وإنفاذ املواصـــــــــفات املتعلقة الرتبة، واالســـــــــتثمار يف نظم البذور اليت تزود املزارعني ببذور ســـــــــليمة 
 باملواد الكيميائية الزراعية ملنع التلوث الناشئ عن العناصر اخلطرة.
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  الحوار بشأن القيادة في مجال األمن الغذائي في أفريقيا بيان
وتعترب الزراعة الذكية مناخيًا عامًال رئيســــــــــــــًيا لتكييف الزراعة والنظم الغذائية يف أفريقيا مع تغري املناخ. وجيب 

تكون ممزوجة بآليات تعميم فعالة وأن هتدف إىل اتباع ُ�ج متكاملة على البحوث الزراعية املراعية للمناخ أن 
عرب خمتلف القطاعات، وتقييم أوجه التآزر واملفاضـــــالت الســـــتحداث تكنولوجيات قادرة على الصـــــمود أمام 
 تغري املناخ، وتزويد املزارعني والرعاة مبمارســـــــــــــات زراعية إيكولوجية من أجل إدارة الرتبة واألراضـــــــــــــي والغابات

واملياه والتنوع البيولوجي بطريقة مســـــتدامة. ويؤدي تغري املناخ بشـــــكل متزايد إىل تفاقم النزاعات واهلشــــــاشــــــة. 
ــــــــــــــــزاعات أن تعطي األولوية الســتصـــالح األراضــي املتدهورة،  وينبغي خلطة التنمية للمناطق اهلشــة واملتأثرة بالنـ

ــــــــــــزاعات، والتقليل إىل أدىن حد من التنافس على املوارد الطبيعية،  وزيادة توافر األغذية للتخفيف من حدة النـ
 .وبناء نظم غذائية قادرة على الصمود

 
 بيان الغرض العام 1-3

. كما 2025نظل ملتزمني بالربنامج الشــــــــامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا وهدفه املتمثل يف القضــــــــاء على اجلوع حبلول عام 
، وخطــة التنميـــة 2063للربنــامج، وإعالن مــاالبو، وخطــة االحتــاد األفريقي لعــام نظــل ملتزمني جبميع األهــداف األخرى 

، واتفاق باريس بشــــــأن تغري املناخ، وخطط التنمية املنخفضــــــة الكربون والقدرة على الصــــــمود أمام 2030املســــــتدامة لعام 
 تغري املناخ واسرتاتيجيات التنوع البيولوجي للدول األعضاء يف االحتاد األفريقي.

 
 مبادئ العمل المشترك 1-4

ســـــــيســـــــرتشـــــــد الربنامج الشـــــــامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا (الربنامج) مبجموعة واضـــــــحة من املبادئ لتوجيه التعاون وإثرائه على 
 التايل: النحو

كفالة إنطواء الربنامج على قيمة مضافة وال يكرر الربامج القائمة أو حيل حمّلها. وسيشكل االتساق  -1
القائمة منطلًقا لضــــمان اســــتناد اجلهود إىل الربامج واخلطط القائمة يف البلدان  الســــياســــاتمع أطر 
 واإلقليم؛

مع تغري املناخ وزيادة اإلنتاجية  العمل ضمن إطار للنظم الغذائية من أجل تكييف الزراعة يف أفريقيا -2
اإلنتاج، وتعزيز القدرة على الصـــــــــــمود، والتقليل من الفاقد واملهدر من  وتنويعبشـــــــــــكل مســـــــــــتدام، 

 والتنوع البيولوجي؛األغذية، وحتسني إدارة األراضي والرتبة واملياه 
الغذائي والتغذية اجليدة على نطاق واسع. بلورة فهم مفاده أن القطاع اخلاص مهم للغاية لتحقيق األمن  -3

بالنجاح دون حتفيز اســــــــــــــتثمارات القطاع اخلاص وتعظيمها لتحويل زراعة  تتكّللميكن جلهودنا أن  وال
أصحاب احليازات الصغرية وحتسني أداء سالسل قيمة الزراعة املستدامة، سواء أكان ذلك على املستوى 

 احمللي أو الوطين أو اإلقليمي؛
فهم مفاده أنه ينبغي للقطاع العام أن يوفر إطارًا ســـــــــــــياســـــــــــــاتًيا وتنظيميًا مناســـــــــــــًبا للقطاع اخلاص  رةبلو  -4

لالستثمار يف الزراعة الذكية مناخًيا، وحتفيز السلوك على مستويي القطاع واألسر املعيشية لتعزيز سالمة 
يت حتشــــد االســــتثمارات اخلاصـــــة األغذية واالســــتخدام الســــليم لألغذية، واالســــتثمار يف املنافع العامة ال

 وتقّلل من خماطرها؛
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التنســــــــيق الفّعال يف ما بني الشــــــــركاء يف التنمية والبحوث التقنية واملنظمات القائمة على التنفيذ يف  -5

جماالت ختطيط الربامج وتصـــــــــــميمها وتنفيذها ورصـــــــــــدها من خالل مؤشـــــــــــرات األداء الرئيســــــــــــية. 
تكاليف املعامالت اليت تتكبدها احلكومات لدى التعامل وســــيســــاعد التنســــيق الفعال على خفض 

 مع أصحاب املصلحة املتعددين ومتكني الشركاء من املشاركة يف املنتديات بصوت واحد.
 

 الدعوة إلى العمل -2

حنن، الشــــــــركاء اجملتمعني يف هذا احلوار بشــــــــأن قيادة يف جمال األمن الغذائي يف أفريقيا، نتعهد باالســــــــتناد إىل 
اجلهود القائمة والعمل بشــــــــــــــكل مشــــــــــــــرتك على معاجلة حالة األمن الغذائي املتدهورة يف أفريقيا إلحداث أثر 
مستدام على نطاق واسع وحتقيق نتائج ليس يف مقدور أي وكالة أو منظمة حتقيقها مبفردها. وسينصب تركيز 

 تنا على التعاون يف اجملاالت التقنية واملؤسسية والسياساتية.اإجراء
 

 المجال التقني -لفأ
 

حنن نصــــــــــــــبو إىل حتقيق ثالثة أهداف. يكمن أوهلا يف تكييف الزراعة يف أفريقيا مع تغري املناخ من خالل دعم النظم الغذائية 
املســتدامة اليت تتســم بالقدرة على الصــمود يف مواجهة الصــدمات النامجة عن تغري املناخ، وإتاحة أمناط غذائية صــحية للجميع، 

ن الفاقد واملهدر من األغذية، ومحاية البيئة واملوارد الطبيعية. ويتمثل اهلدف الثاين يف توســــــــيع نطاق وصــــــــول املزارعني والتقليل م
إىل التكنولوجيات املراعية للمناخ واألســواق الرمسية للســلع واملنتجات الغذائية. بينما يكمن اهلدف الثالث يف دعم االســتثمارات 

ية وبناء نظم غذائية فعالة ميكن أن ختّفف من وطأة اجلوع وتوفر دخًال شامًال وفرًصا لكسب العيش. يف األعمال التجارية الزراع
وسيتم تصميم الدعم الذي نقدمه إىل املناطق اهلشة واملتضررة بالنــــــــزاعات خصيًصا للتقليل من املنافسة على املوارد الطبيعية إىل 

 ء نظم غذائية قادرة على الصمود.أدىن حد، وزيادة قدرات املؤسسات احمللية، وبنا
 

 وستهدف إجراءاتنا احملددة إىل حتقيق ما يلي: 
 

تعظيم وفورات احلجم يف البحوث الزراعية عن طريق زيادة االســـتثمارات يف برامج البحوث الزراعية  -1
اإلقليميـــة املراعيـــة للمنـــاخ والعمـــل اجلمـــاعي ملواجهـــة التحـــديـــات العـــابرة للحـــدود واســــــــــــــتحـــداث 

 تكنولوجيات وابتكارات وممارسات إدارة مراعية للمناخ والتغذية؛
بناء سالسل إمدادات وآليات تعميم فعالة خاصة مبدخالت زراعية وأصناف حماصيل وسالالت ماشية  -2

أمام تغري املناخ وتعزز خدمات النظم اإليكولوجية املتأتية من الغابات واملراعي  الصــــــــــــــمودقادرة على 
وجية املائية من أجل زيادة اإلنتاجية الزراعية بشـــــكل مســـــتدام والتقليل من الفاقد واملهدر والنظم اإليكول
 من األغذية؛

عم االشـــرتاك يف خلق املعرفة بني الباحثني واملزارعني حىت يتســـّىن مواجهة التحديات احمللية بطريقة د -3
احمللية بالقدرة على وضع وتنفيذ قوامها الطلب واالستخدام الكثيف للمعرفة، ومتتع اجلهات الفاعلة 

حلول للتكّيف على الصـــــــــــعيد احمللي، وحىت ميكن تعميم االبتكارات بفعالية لتحســـــــــــني اســـــــــــتدامة 
 الزراعة والنظم الغذائية؛
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ل دون اعتماد املزارعني و و احلواجز اليت حتبناء البنية التحتية واملؤســــــــــــســــــــــــات والقدرات التقنية إلزالة  -4

 أصحاب احليازات الصغرية لتكنولوجيات حمّسنة وحصوهلم على املهارات واملعارف الالزمة؛
دعم اســـــرتاتيجيات القدرة على الصـــــمود الفّعالة لبؤر النزاعات واهلشـــــاشــــــة، مبا يف ذلك من خالل  -5

دمات وتيســــــري االنتعاش، وتعزيز الروابط مع خمزونات احتياطية كافية للتخفيف من حدة آثار الصــــــ
آليــات التــأهــب حلــاالت الطوارئ واإلنــذار املبكر واالســــــــــــــتجــابــة من أجــل محــايــة ســــــــــــــبــل العيش 

 باستجابات مبكرة ومناسبة ملواجهة الصدمات؛
نتاج تبين العلوم ودعم االرتقاء باالكتشــــــــافات العلمية اجلديدة لتكييف الزراعة مع تغري املناخ، وزيادة اإل -6

بشــــكل مســــتدام، وتوفري أغذية آمنة ومغذية، والتقليل من خســــائر ما بعد احلصــــاد، وحتســــني اخلدمات 
 اللوجستية، وسهولة النقل، والقدرة التخزينية؛

دعم االســـــــــــــتثمارات للتقليل من املخاطر يف النظام الغذائي. فعلى مســـــــــــــتوى اإلنتاج، املبادرة إىل خلق  -7
يف التكنولوجيات واالبتكارات وممارســــــــات اإلدارة الزراعية املراعية للمناخ.  حوافز للمزارعني لالســــــــتثمار

وباإلضــافة إىل ذلك، دعم اجلهود اهلادفة إىل اتباع حلول مبتكرة إلدارة املخاطر للمســاعدة على تعظيم 
 استثمارات القطاع اخلاص يف سالسل القيمة الزراعية؛

واجهها النســـــــــــاء والشـــــــــــباب يف احلصـــــــــــول على عوامل اإلنتاج معاجلة العوائق اهليكلية املميزة اليت ت -8
الزراعي واخلدمات الزراعية. وباإلضـــــــافة إىل ذلك، تزويد النســــــاء والشــــــباب باملهارات الالزمة لكي 
يصــــــبحوا أصــــــحاب مشــــــاريع ومبتكرين قادرين على املنافســــــة يف النظام الغذائي، مبا يشــــــمل توفري 

 القيمة، وتوفري األغذية للمستهلكني؛خدمات إدارة ما بعد احلصاد، وإضافة 
تســــخري التكنولوجيات الرقمية لرصــــد املخاطر املناخية ودعم اختاذ القرارات املســــرتشــــدة باملعلومات  -9

املناخية يف النظم الغذائية. وباإلضـــــــــــــــافة إىل ذلك، اســــــــــــــتخدام التكنولوجيات الرقمية لزيادة توافر 
خفض تكاليف املعامالت، وزيادة الكفاءة يف استخدام األغذية وإمكانية احلصول عليها عن طريق 

املوارد لغرص اإلنتاج الزراعي، وزيادة فرص احلصـــــــــول على التمويل للجهات الفاعلة يف ســـــــــلســـــــــلة 
القيمة، وخفض تذبذب األســــــــــعار عرب األســــــــــواق وربط الطلب بالعرض، وزيادة ســــــــــالمة األغذية 

 املخاطر؛واستخدامها من خالل متكني إمكانية التتبع ورصد 
 

 المستوى المؤسسي -باء
 

يكمن اهلدف الذي نصـــــــوب إليه يف توطيد أواصـــــــر التعاون مع االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصـــــــادية اإلقليمية واحلكومات 
الُنهج الوطنية والقطاع اخلاص واجلهات الفاعلة من غري الدول ودوائر العلم واملعرفة. وســــــــــــيســــــــــــاعد التعاون الفّعال على مواءمة 

 واملخرجات، وعلى احلد من االزدواجية، وزيادة األثر على نطاق واسع.
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 وستهدف إجراءاتنا إىل حتقيق ما يلي:

 
تعزيز خطط االســــــــــــــتثمار القطرية وتفعيلها إلعطاء األولوية لالســــــــــــــتثمارات اليت تؤدي إىل تكييف  -1

عليها، والتقليل من الفاقد واملهدر الزراعة مع تغري املناخ، وزيادة توافر األغذية وإمكانية احلصـــــــــــــول 
 من األغذية؛

القيام، من خالل التحدث بصــــــــــوت مشــــــــــرتك، بالدعوة إىل زيادة التكامل والتعاون واملواءمة مع االحتاد  -2
األفريقي واجلماعات االقتصــادية اإلقليمية واحلكومات الوطنية والقطاع اخلاص واجلهات الفاعلة من غري 

ملزارعني وصــــــــــــــيــادي األمســاك واملنظمــات املعتمــدة على الغــابــات ودوائر العلم الــدول ورابطــات منتجي ا
 واملعرفة؛

تسهيل تفعيل منطقة التجارة احلرة القارية ألفريقيا لتعزيز حركة السلع واخلدمات الزراعية عرب احلدود  -3
 ت الصلة؛الوطنية ومتكني التكامل اإلقليمي ألسواق السلع الغذائية واملعارف والتكنولوجيات ذا

إنشــــاء آليات لالرتقاء بأشــــكال التعاون الفّعالة وتعزيزها يف ما بني شــــركاء الربنامج على الصــــعيدين  -4
 القطري واإلقليمي؛

اســــــــــتحداث أدوات متويل مبتكرة وشــــــــــاملة بدعم من مجيع أصــــــــــحاب املصــــــــــلحة املعنيني، مبا يف ذلك  -5
 احلكومات واملنظمات الدولية والقطاع اخلاص.

 
 مستوى السياسات -جيم

 
يكمن اهلدف الذي ننشـــــده يف دعم الدول األعضـــــاء يف االحتاد األفريقي لتنفيذ إعالن ماالبو على املســـــتوى 

مسامهاهتا احملددة وطنيًا ودعم احمللي ومواءمة السياسات الزراعية الوطنية مع غايات التكيف مع تغري املناخ يف 
 تنفيذ سياسات وبرامج مراعية للمناخ لتحقيق األمن الغذائي والتغذوي.

 
 وسندعم السياسات اليت هتدف إىل حتقيق ما يلي:

 
متكني القطاع اخلاص من االســـــــتثمار وتســـــــريع وترية تطوير وتعميم التكنولوجيات وممارســـــــات اإلدارة  -1

للمناخ، مبا يف يشــــــــــــــمل من خالل االعرتاف حبقوق امللكية الفكرية يف جمايل البذور الزراعية املراعية 
 والسالالت، والتنسيق/االعرتاف املتبادل بربوتوكوالت اختبار األصناف وإطالقها عرب خمتلف البلدان؛

توفري حوافز للمزارعني أصــــــــــحاب احليازات الصــــــــــغرية للحصــــــــــول على التكنولوجيات واالبتكارات  -2
 رسات اإلدارة الزراعية املراعية للمناخ واعتمادها كجزء من خطة التكّيف مع املناخ؛ومما

توفري خمزونات احتياطية كافية للتخفيف من آثار الصــــــدمات املناخية واالقتصــــــادية واملتصــــــلة بالنزاعات  -3
 على األمن الغذائي، وال سيما يف بؤر النزاعات واهلشاشة؛

الطبيعــة والتنوع البيولوجي يف القطــاعــات الزراعيــة لتعزيز التكيف وبنــاء قــدرة  تعميم احللول القــائمــة على -4
 الزراعة والنظم الغذائية على التكيف مع تغري املناخ؛
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 الحوار بشأن القيادة في مجال األمن الغذائي في أفريقيا بيان

 
إعداد األدلة لتمكني اختاذ القرارات باالستناد إىل األدلة، وحتسني القدرات على حتليل السياسات،  -5

 باألمن الغذائي؛ وحتسني رصد السياسات والربامج املتعلقة
تنشـيط نظم التعليم لزيادة االسـتثمارات يف املهارات املتعلقة بالزراعة الذكية مناخًيا والتحول الرقمي  -6

 خمتلف مؤسسات التعليم والتدريب الزراعيني؛ للنظام الغذائي عرب
املزارعني من  خلق حوافز لزيادة التكامل اإلقليمي ألســــــواق الســــــلع والتكنولوجيات الزراعية لتمكني -7

 الوصول إىل األسواق اإلقليمية على أساس جتارة مفتوحة وشفافة وقوامها القواعد.
 

 االتفاقات -3
 ن على احلوار، نتفق على ما يلي:و حنن، املوقع

 
دعم العمل العاجل لتكييف الزراعة يف أفريقيا مع تغري املناخ؛ والقضـــــاء على اجلوع وســـــوء التغذية؛  -1

الغذائية الفعالة والشـــــــــــاملة والقادرة على الصـــــــــــمود؛ واســـــــــــتغالل إمكانات النظم والنهوض بالنظم 
الغذائية للحد من الفقر وخلق فرص عمل يف ســـــــالســـــــل القيمة الزراعية للســـــــكان الشـــــــباب الذين 
يتزايد عددهم بســــــرعة. ولبلوغ هذه الغاية، نشــــــّدد على ضــــــرورة تنفيذ االلتزامات اخلاصــــــة بالزراعة 

نصــوص عليها يف إعالن ماالبو، وإطار نتائج الربنامج الشــامل للتنمية الزراعية يف واألمن الغذائي امل
، واتفاق باريس 2030، وخطة التنمية املســــــــــــــتدامة لعام 2063)، وخطة عام 2025-2015أفريقيا (

بشــــأن تغري املناخ، وخطط التنمية املنخفضــــة الكربون والقدرة على الصــــمود أمام تغري املناخ للدول 
 ء يف االحتاد األفريقي؛األعضا

االســـتفادة من العلوم والتكنولوجيات الرقمية لتكييف الزراعة والنظم الغذائية مع تغري املناخ وخلق حوافز  -2
للقطـاع اخلـاص لالســــــــــــــتثمـار يف الزراعـة والنظم الغـذائيـة الـذكيـة منـاخيًـا اليت تليب االحتيـاجـات الغـذائيـة 

 للسكان املتزايد عددهم؛
املســـــاءلة املتبادلة القائم للربنامج الشـــــامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا من خالل املنصـــــات دعم إطار  -3

اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والوطنية، مبا يف ذلك تعزيز جمموعات العمل املعنية بقطاع الزراعة اليت 
 تقودها اجلهات املاحنة حيثما وجدت وتيسري إنشائها حيثما ال تكون موجودة؛

االرتقاء بأشكال التعاون الفّعالة يف ما بني الشركاء، مبا يف يشمل عمليات التخطيط ووضع الربامج  -4
بصــــورة مشــــرتكة، والتمويل املشــــرتك والتمويل املوازي، واألنشــــطة التحليلية واالســــتشــــارية املشــــرتكة، 

أفريقيا لتمكني والتواصـــــــل املشـــــــرتك حول مبادرات احلوار بشـــــــأن القيادة يف جمال األمن الغذائي يف 
 الشركاء من التحدث بصوت واحد؛

االلتزام بتقدمي الدعم املايل والتقين الذي يتناســـــــــب وحجم حتدي األمن الغذائي، واســـــــــتخدام قدرة  -5
هذا احلوار على الدعوة إىل عقد االجتماعات حلشد التمويل الالزم لتكييف الزراعة والنظم الغذائية 

باســـــــتعراضـــــــات مشـــــــرتكة ومنتظمة للحافظات لتقييم مدى  الضـــــــطالعيف أفريقيا مع تغري املناخ، وا
 والسياساتية املتفق عليها؛ التقدم احملرز يف اإلجراءات التقنية واملؤسسية
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 الغذائي في أفريقياالحوار بشأن القيادة في مجال األمن  بيان
 
 ولضمان حتقيق أهداف هذا البيان، يلتزم املشاركون األساسيون بإعداد خطة عمل أو منهاج عمل. -6
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