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أكثر  اتصـــــــاالت وتشـــــــجيع البيئة على أثرها من املســـــــتطاع قدر للحد والزراعة األغذية منظمة مبادة مع انســـــــجاماً  الطلب عند الوثيقة هذه طباعة ميكن
 www.fao.org مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على هذه الوثيقة وعلى غريها من الواثئق على موقع املنظمة

NC610/A 

A 

مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي 
 ألفريقيا

 الدورة احلادية والثالثون

 2020مارس/آذار  27-23شالالت فيكتور�، زمبابوي، 

 نتائج منظمة األغذية والزراعة وأولو�هتا يف إقليم أفريقيا
 

 وجزامل

السياق الذي ستعمل فيه منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وبلدا�ا  2030خطة التنمية املستدامة لعام  حتدد
وإّن املنظمة يف موقع جّيد خيّوهلا  األعضاء من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة وبلوغ الغا�ت القطرية احملددة.

 1وال سيما هديف التنمية املستدامة  2030على حتقيق أهداف خطة عام أن تؤدي دور امليّسر ملساعدة البلدان كافة 
بشأن القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية  2بشأن القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان و

على اعتبار أّن الزراعة هي  2030فاألغذية والزراعة مها مفتاح احلّل لتنفيذ خطة عام  اّحملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة.
 . األداة األمشل للقضاء على الفقر واجلوع

االسرتاتيجي للمنظمة، واخلطة املتوسطة  ابإلطاروتسرتشد "نتائج منظمة األغذية والزراعة وأولو�هتا يف إقليم أفريقيا" 
(املراجعة)، وأطر الربجمة القطرية، واإلجنازات والدروس املستفادة من تنفيذ املبادرات  2021-2018األجل للفرتة 

املنظمة وأولو�هتا يف اإلقليم، كجزء من عملية  وهي حتدد نتائج واملناقشات اإلقليمية بشأن جماالت الرتكيز الفنية.
اجلهاز الرائسي اليت تنعكس فيها األولو�ت اإلقليمية يف ختطيط املنظمة لفرتة السنتني وفرتة األربع سنوات املقبلتني، 

طة املتوسطة غ مداوالت املؤمتر اإلقليمي بشأن هذه الوثيقة عملية مراجعة اإلطار االسرتاتيجي واخلوسُتبلّ  وما بعدمها.
 . 2021اليت سيتم عرضها على مؤمتر املنظمة يف يونيو/حزيران  2025-2022األجل للفرتة 

ابلتايل، يُطلب من املؤمتر اإلقليمي تقدمي املالحظات والتوجيهات بشأن النتائج واألولو�ت يف اإلقليم، إىل جانب و 
 د�ت اإلقليمية والعاملية.األولو�ت اجلديدة للمنظمة، يف سياق أحدث االجتاهات والتح
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2 ARC/20/8 

د متابعة تنفيذها وقد شدد مؤمتر املنظمة اإلقليمي ألفريقيا، يف دورته الثالثني، على جدوى املبادرات اإلقليمية الثالث وأيّ 
للمساعدة على تركيز إجراءات املنظمة وتوجيهها ابلنسبة إىل أولو�ت اإلقليم. ويُقرتح  2019-2018خالل فرتة السنتني 

، اإلبقاء على مجيع املبادرات اإلقليمية احلالية اليت تدعم أهداف التنمية املستدامة، وااللتزامات 2021-2020للفرتة 
 .2014اإلقليمية ذات الصلة، مثل إعالن ماالبو لعام 

على املستوى  2030لرتكيز على نتائج املبادرات اإلقليمية وأولو�ت البلدان، ولدعم تنفيذ خطة عام ومن أجل تعزيز ا
تعميم أهداف التنمية املستدامة  )1(من خالل ما يلي:  القطري بفعالية أكرب، يُقرتح حتسني املبادرات اإلقليمية

ستثمار الزراعي؛ اخلطط الوطنية لالاالسرتاتيجيات والسياسات والربامج واخلطط االستثمارية القطرية، مبا يف ذلك  يف
تعزيز الدعم القطري لتصميم السياسات وتنفيذها، واحلوار بني القطاعني العام واخلاص، وبناء قدرات التنفيذ؛ و  )2(
تعميم و  )4(على التدخالت الشاملة لعدة قطاعات لتعزيز التنمية املستدامة لنظم األغذية؛  بشكل أكرب الرتكيزو  )3(

تشجيع عمل الشباب، ومشاريع األغذية الزراعية الصغرية واملتوسطة و) 5(مراعاة املنظور اجلنساين والتغذية وتغري املناخ؛ 
اكات مع مؤسسات متويل التنمية، وبناء القدرات احلجم، وسالمة األغذية، واالبتكارات والتقنيات الرقمية، والشر 

 تعزيز إدارة املعرفة واالتصاالت.و) 6(واحلوار بني القطاع اخلاص واجملتمع املدين وجمتمع البحوث واألوساط األكادميية؛ 

 األولو�ت الرئيسية اجلديدة للمنظمة، إىل دعم بيد، اليت هي من اوهتدف املنظمة من خالل مبادرة العمل يدً 
واليت تقودها ومتلكها البلدان يف اإلقليم، لتسريع التنمية الزراعية والتحولية والتنمية  اإلجراءات القائمة على األدلة

)، واجلوع ومجيع أشكال سوء التغذية (هدف 1الريفية املستدامة من أجل القضاء على الفقر (هدف التنمية املستدامة 
املتجدد على عدم إمهال أحد، والتوحيد الرتكيز األخرى التأكيد على  ). وتشمل األولو�ت2التنمية املستدامة 

وتعزيز الشراكات والبلدان النامية غري الساحلية،  منًوااألقلّ والبلدان التنظيمي لتسريع دعم الدول اجلزرية الصغرية النامية 
 مبا يف ذلك مع صغار املنتجني وشركات األغذية واملوردين واملستهلكني.

حتقيق أهداف التنمية املستدامة حتوالت يف النظم الغذائية، كما يتجسد ذلك يف النهج اجلديد "لتحويل  بويتطلّ 
التقدم يف حتقيق أهداف التنمية إحراز  النظم الغذائية من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة" يف اإلقليم. ولضمان

بتكرة، مبا يف ذلك تطبيق العلوم والتقنيات احلديثة، واحللول املستدامة وحتويل النظم الغذائية، ستعتمد املنظمة �ج م
 الرقمية، والذهنية املبتكرة، ومناذج التعاون.
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 املسائل اليت ينبغي لفت عناية املؤمتر اإلقليمي إليها

 القيام مبا يلي:مدعّو إىل املؤمتر اإلقليمي  إنّ 

، بناًء على االجتاهات 2021-2020توفري التوجيهات بشأن اجملاالت ذات األولوية لعمل املنظمة يف الفرتة  •
ومراجعة اإلطار  2030الرئيسية والتحد�ت الناشئة يف اإلقليم، يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام 

االسرتاتيجي للمنظمة؛ ويف هذا الصدد، إعادة التأكيد على األمهية املستمرة للمبادرات اإلقليمية الثالثة، مع 
 مواصلة صقلها يف سياق عملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، واملبادرات اجلديدة؛ 

اإلجراءات القائمة على األدلة اليت ستدعم من خالهلا املنظمة  بيد اجلديدة، يًداا مببادرة العمل اإلحاطة علمً و  •
واليت تقودها ومتلكها البلدان يف اإلقليم، لتسريع التنمية الزراعية والتحولية والتنمية الريفية املستدامة من أجل 

املستدامة )، واجلوع ومجيع أشكال سوء التغذية (هدف التنمية 1القضاء على الفقر (هدف التنمية املستدامة 
 ). وبذلك ستساهم هذه اجلهود يف حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة األخرى يف اإلقليم.2

 أساليب مبتكرة واستخدام العلوم والتقنيات احلديثة مبا يف ذلك احللول الرقمية أبمهية تبّين  علًمااإلحاطة و  •
 ملواجهة احلاالت والتحد�ت اجلديدة.

أحد، والتوحيد التنظيمي لتسريع دعم الدول اجلزرية الصغرية  ابلرتكيز املتجدد على عدم إمهال علًمااإلحاطة و  •
 والبلدان النامية غري الساحلية. قّل منًوااألالنامية والبلدان 

أبمهية الشراكات املعززة، مبا يف ذلك مع املنتجني من أصحاب احليازات الصغرية وشركات املواد  علًمااإلحاطة و  •
 ائية واملوردين واملستهلكني، كما التأكيد عليه يف الدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي.الغذ

تحوالت النظم الغذائية اليت جتسد الروابط الديناميكية عرب القطاعات ومع مجيع اجلهات ب علًمااإلحاطة و  •
الطبيعية والزراعة واألمن الغذائي والتغذية والقدرة  الفاعلة والبلدان، واليت تتعلق ابالستخدام املستدام للموارد

 على الصمود.
ا ابلرتتيبات االعرتاف أبمهية اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة يف توفري التوجيه لعمل املنظمة الفين، واإلحاطة علمً و  •

  . 2021املتعلقة ابلتنقيح املقرتح لإلطار االسرتاتيجي الذي سيعرض على مؤمتر املنظمة يف يونيو/حزيران 
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 مقدمة -أوًال 

للفرتة ، على اخلطة املتوسطة األجل 2019وافق مؤمتر املنظمة يف دورته احلادية واألربعني املنعقدة يف يونيو/حزيران  -1
املتوسطة األجل األهداف . وحتدد اخلطة 2021-2020وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة (املراجعة)  2018-2021

االسرتاتيجية واملخرجات املنشودة ابلنسبة إىل األعضاء واجملتمع الدويل بدعم من املنظمة وطبًقا لإلطار االسرتاتيجي 
مبواءمة األهداف االسرتاتيجية للمنظمة ورحب املؤمتر  2017.1، الذي وافق عليه مؤمتر املنظمة يف يوليو/متوز املراجع

، وسلط الضوء على أمهية تنفيذ عملية إعادة تنظيم وأهداف التنمية املستدامة 2030مع خطة التنمية املستدامة لعام 
 2منظومة األمم املتحدة اإلمنائية بشكل كامل.

ف ااالسرتاتيجي للمنظمة، مبا يف ذلك مواءمته مع أهدعلى شبكة الويب حملة عامة عن الرب�مج  1م امللحق ويقد -2
  التنمية املستدامة.

تسعى املنظمة إىل القضاء على ، 3 2021-2020وكما هو مبني يف التعديالت على بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  -3
 وحياة أفضل.حتسني اإلنتاج وحتسني التغذية وحتسني البيئة اجلوع والنهوض بسبل معيشة السكان، من خالل 

األعضاء يف سبيل بلوغ أهداف و الذي ستعمل ضمنه املنظمة  السياق 2030خطة التنمية املستدامة لعام  وحتدد -4
ألن األغذية والزراعة مها العامالن األساسيان ا ونظرً  ن.التنمية املستدامة وحتقيق املقاصد اخلاصة بكل بلد من البلدا

موقع جّيد خيوهلا أن تؤدي دور امليّسر ملساعدة البلدان كافة على حتقيق ، فإن املنظمة يف 2030لتحقيق خطة عام 
 2 التنمية املستدامة وهدف(القضاء على الفقر)  1، وال سيما هدف التنمية املستدامة 2030أهداف خطة عام 

الروابط الديناميكية (القضاء على اجلوع ومجيع أشكال سوء التغذية)، من خالل حتوالت النظم الغذائية، اليت جتسد 
عرب القطاعات واجلهات الفاعلة والبلدان، واليت تتعلق ابالستخدام املستدام للموارد الطبيعية والزراعة واألغذية 

 والتغذية والقدرة على الصمود.

التنمية ع بيد"، وهي مبادرة قائمة على األدلة وتقودها ومتلكها البلدان، لتسريا وقد أطلبت املنظمة "مبادرة العمل يدً  -5
)، واجلوع ومجيع 1الزراعية والتحولية والتنمية الريفية املستدامة من أجل القضاء على الفقر (هدف التنمية املستدامة 

). وبذلك ستساهم هذه اجلهود يف حتقيق مجيع أهداف التنمية 2أشكال سوء التغذية (هدف التنمية املستدامة 
 للمطابقة جيمع بشكل استباقي بني البلدان املستهدفة، قو�ً ا املبادرة �جً املستدامة األخرى يف اإلقليم. وتتبىن 

واجلهات املاحنة، والقطاع اخلاص، واملؤسسات املالية الدولية، واألوساط األكادميية، واجملتمع املدين، لتعبئة وسائل 
داخل البلدان اليت يرتكز فيها الفقر األولوية للبلدان واملناطق  وهو يعطيالتنفيذ اليت تدعم التسريع يف اإلجراءات. 

 .األثرللرصد وحتليل ا م إطارً أو حيث تكون القدرات الوطنية حمدودة للغاية. كما أنه يقدّ  واجلوع

                                                      
 C 2017/7الوثيقة   1
إضافية عن اخنراط منظمة األغذية والزراعة يف عملية إعادة ، توفر معلومات 2019، نوفمرب/تشرين الثاين 2علومات رقم امل، مذكرة CL 163/4الوثيقة   2

  تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية.
 CL 163/3الوثيقة   3
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ولتسهيل اعتماد النهج املبتكرة، واستخدام العلوم والتقنيات احلديثة مبا يف ذلك احللول الرقمية، أنشأت املنظمة  -6
مكتب االبتكار على تدعيم وتعزيز روح االبتكار يف املنظمة بقدر أكرب، مبا يف وسيعمل مكتبًا جديدًا لالبتكار. 

 .ذلك الذهنية املبتكرة واالبتكار يف مناذج التعاون واالبتكار يف التطبيق من خالل الرقمنة

غري الساحلية لتحد�ت األمن ا والبلدان النامية منوً األقّل لتعرض بلدان الدول النامية اجلزرية الصغرية والبلدان ا ونظرً  -7
ا هلذه البلدان لضمان تلبية االحتياجات اخلاصة الغذائي والتغذية املعقدة والفريدة من نوعها، أنشأت املنظمة مكتبً 

  هبذه الشعوب والبلدان الضعيفة.

األول  تشرينبر/أكتو  يفوعالوة على ذلك، عقب الدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي اليت عقدت  -8
، ستسعى املنظمة جاهدة إىل تيسري الشراكات بني املنتجني من أصحاب احليازات الصغرية وشركات األغذية 2019

 واملوردين واملستهلكني.

 2020 عام يف املقبل سيبدأ استعراض اإلطار االسرتاتيجيو  .4اإلطار االسرتاتيجي كل أربع سنوات ويتم استعراض -9
وابلنظر إىل أن املؤمترات اإلقليمية  2021.5وستعرض الوثيقة النهائية على الدورة الثانية واألربعني ملؤمتر املنظمة يف عام 

املؤمتر اإلقليمي تقدمي هذا متثل اخلطوة األوىل من اجلدول الزمين ملدخالت األجهزة الرائسية ورقابتها، فإنه يُطلب من 
وما بعدها، وذلك هبدف توجيه العمل  2021-2020األولوية اإلقليمية للفرتة توجيهات بشأن اجملاالت ذات 

 اإلقليمي املستمر ويف سياق وضع اإلطار االسرتاتيجي اجلديد. 

، 2030وستشمل جماالت الرتكيز يف استعراض اإلطار االسرتاتيجي مواءمة إطار النتائج مع جدول أعمال عام  -10
االسرتاتيجية من خالل آليات مثل مبادرة "العمل يداً بيد"، ووضع جماالت لألولو�ت وتعزيز أوجه التآزر والشراكات 

 اإلقليمية والعاملية.

، سيحتاج إطار النتائج إىل دمج نتائج املنظمة 2030وابإلضافة إىل مواءمة إطار النتائج اجلديد مع خطة عمل عام  -11
ن بني األولو�ت اخلاصة ابألعضاء واألولو�ت املؤسسية ، وحتقيق التواز على حنو أكثر فعاليةعلى املستوى القطري 

للمنظمة، كما اتفق عليه األعضاء من خالل اإلطار االسرتاتيجي. ويف هذا السياق، حيتاج عمل املنظمة على 
ا املستوى القطري إىل املواءمة بشكل اتم مع إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة، مبا أن هذ

على شبكة الويب  3امللحق اإلطار هو أهم أداة لتخطيط أنشطة األمم املتحدة اإلمنائية يف كل بلد وتنفيذها (يقدم 
  التفاصيل عن إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة وعالقته أبطر الربجمة القطرية للمنظمة).

نفيذ الفعال على املستوى القطري وز�دة أثر عمل املنظمة بشأن األولو�ت تعمل املبادرات اإلقليمية كآلية لضمان الت -12
يف إجنازات املنظمة يف اإلقليم وحدد اجملاالت  2018الرئيسية لكل إقليم. وقد نظر املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا يف عام 

وتكثيف اإلنتاج  2025التزام أفريقيا ابلقضاء على اجلوع حبلول عام ، وهي: 2019-2018ذات األولوية للفرتة 
 .على الصمود يف األراضي اجلافة يف أفريقيا املستدام وتنمية سالسل القيمة يف أفريقيا وبناء القدرة

                                                      
على النتائج"، النصـــــوص األســـــاســـــية، اجمللد الثاين، القســـــم واو. "تنفيذ خطة العمل الفورية يف ما يتعلق إبصـــــالح نظام الربجمة وامليزانية والرصـــــد القائم   4

 ، ألف.1 الفقرة
 ، تقدم تفاصيل عن عملية املشاورة بشأن وضع اإلطار االسرتاتيجي اجلديد.2019، نوفمرب/تشرين الثاين 1، مذكرة املعلومات CL 163/4الوثيقة   5
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د متابعة يّ وأ ةوقد شدد مؤمتر املنظمة اإلقليمي ألفريقيا، يف دورته الثالثني، على جدوى املبادرات اإلقليمية الثالث -13
للمساعدة على تركيز إجراءات املنظمة وتوجيهها ابلنسبة إىل أولو�ت  2019-2018تنفيذها خالل فرتة السنتني 

، اإلبقاء على مجيع املبادرات اإلقليمية احلالية اليت تدعم أهداف التنمية 2021-2020اإلقليم. ويُقرتح للفرتة 
. وابلتايل، ستستمر مجيع املبادرات 2014املستدامة، وااللتزامات اإلقليمية ذات الصلة، مثل إعالن ماالبو لعام 

نتاج املستدام وتنمية سالسل وتكثيف اإل 2025التزام أفريقيا ابلقضاء على اجلوع حبلول عام ، وهي: اإلقليمية الثالثة
 .على الصمود يف األراضي اجلافة يف أفريقيا القيمة يف أفريقيا وبناء القدرة

 مها:  قسم الوثيقة إىل قسمني رئيسينيتو  -14

مع الرتكيز على املبادرات اإلقليمية،  2019-2018القسم الثاين: يصف إجنازات اإلقليم خالل الفرتة  (أ)
 يف سياق األولو�ت املتفق عليها لعمل املنظمة يف اإلقليم. 

حملة عامة عن االجتاهات والتطورات املستقبلية يف اإلقليم، واألولو�ت اإلقليمية الثالث: يقدم  القسم (ب)
 املخطط هلا. اإلقليميةاملبادرات و للعمل الذي تضطلع به منظمة األغذية والزراعة 

 
 2019-2018اإلجنازات والدروس املستفادة يف الفرتة  –ا اثنيً 

أ) التزام أفريقيا شدد مؤمتر املنظمة اإلقليمي ألفريقيا، يف دورته الثالثني، على جدوى املبادرات اإلقليمية الثالثة: ( -15
بناء و  وتطوير سلسلة القيمة يف أفريقيا؛ (ج)تكثيف اإلنتاج املستدام و ؛ (ب) 2025ابلقضاء على اجلوع حبلول عام 

وأشار املؤمتر اإلقليمي إىل أن املبادرات اإلقليمية الثالثة تتماشى  القدرة على الصمود يف األراضي اجلافة يف أفريقيا.
وإعالن ماالبو، هي ذات صلة أبطر أخرى، مبا يف ذلك اتفاق ابريس بشأن  2030مع خطة التنمية املستدامة لعام 

 تغري املناخ وإطار سنداي للحّد من خطر الكوارث.

ا يلي: (أ) مواصلة تقدمي معارفها وخرباهتا ملساعدة األعضاء على معاجلة مبوأوصى املؤمتر اإلقليمي أبن تقوم املنظمة  -16
جمها مواصلة االعتماد على نتائج براو االجتاهات والقضا� الناشئة يف النظم الزراعية والغذائية بشكل فعال؛ (ب) 

وأتثرياهتا مبا يف ذلك يف جمايل األمن الغذائي والتغذية، واحلّد من الفقر، وحتسني اإلنتاجية وتطوير سالسل القيمة، 
لذي تقّدمه إىل البلدان اتعزيز الدعم و وبناء القدرة على الصمود من أجل إدارة املخاطر على حنو فّعال؛ (ج) 

عمال التجارية الزراعية وعمالة الشباب واإلدارة الفعالة للمياه والرتبة ومكافحة اجملاالت اهلامة املتمثلة يف تطوير األ يف
 .واحليوانية اآلفات واألمراض النباتية

النتائج  . وتساهم هذه اإلجنازات يف2019-2018ويف ما يلي أبرز اإلجنازات اليت حققتها املنظمة يف اإلقليم يف الفرتة  -17
مسامهة النتائج يف إقليم أفريقيا يف األهداف  –على شبكة الويب  2املؤسسية للمنظمة اليت تظهر يف امللحق 

تقارير عن  - ARC/20/INF/9 رد املزيد من التفاصيل يف الوثيقةي. و 2019-2018االسرتاتيجية للمنظمة يف الفرتة 
يف دورهتا الثالثني. وترد النتائج الرئيسية لتقييم النتائج على مستوى التوصيات الصادرة على املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا 

 أفريقيا. إقليم يف 2019تقييم نتائج املنظمة لعام  –على شبكة الويب  4يف إقليم أفريقيا يف امللحق  2019املنظمة لعام 
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 2025التزام أفريقيا ابلقضاء على اجلوع حبلول عام  –ألف 

ساعدت املنظمة، يف إطار هذه املبادرة اإلقليمية، البلدان ومفوضية االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية  -18
يف تعزيز أنظمتها وقدراهتا على تنفيذ الربامج اليت تسهم يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، 

 عن حتقيق النتائج. املتبادلة  بعمليات املساءلةوكذلك يف ما يتعلق 

وعززت املنظمة قدرات املؤسسات اإلقليمية والوطنية املعنية ابألمن الغذائي والتغذية، وسامهت يف تعزيز قدرات  -19
 احلوكمة والتنسيق، مبا يف ذلك احلق يف الغذاء الكايف. ومشلت األنشطة احملددة ما يلي:

ائي والتغذية ووحدة حتليل القدرة على الصمود ابألمن الغذ نيةعإضفاء الطابع املؤسسي على جمموعة العمل امل )أ
 ضمن اهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية؛

إنشاء التحالف الربملاين من أجل األمن الغذائي والتغذية يف الكونغو والسنغال وسرياليون وأوغندا، وتعزيز و  )ب
 موعة دول شرق أفريقيا؛قدرات التحالف الربملاين األفريقي والربملانيني من جم

تنفيذ السياسة الزراعية للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، والرب�مج اإلقليمي لالستثمار الزراعي واألمن و  )ج
 الغذائي والتغذوي.

وسامهت املنظمة يف حتسني حتليل األمن الغذائي والتغذية وتعزيز االمتثال آلليات املساءلة واإلبالغ عن أهداف  -20
وبدعم من منظمة األغذية والزراعة، املستدامة، التابعة للرب�مج الشامل للتنمية الزراعة يف أفريقيا/إعالن ماالبو. التنمية 

قامت مفوضية االحتاد األفريقي بتحديث مؤشرات القضاء على اجلوع ومواءمتها مع أهداف التنمية املستدامة، 
تضمن معدل انتشار النقص التغذوي ودليل التنوع الغذائي ووضع بنك التنمية األفريقي سجل عن األداء الغذائي، 

على املستوى األسري. وعززت املنظمة قدراهتا على تطبيق النظام املتكامل لتصنيف مراحل األمن الغذائي، وتعزيز 
قصائية امللكية القطرية ملؤشرات األمن الغذائي والتغذية وإدراجها يف أطر الرصد والتقييم الوطنية والدراسات االست

 الوطنية.

وعلى املستوى القطري، سامهت املنظمة يف حتسني سياسات واسرتاتيجيات األمن الغذائي والتغذية من خالل  -21
 يلي: ما

وضع السياسات القطاعية والشاملة لعدة قطاعات، اليت تدرج األمن الغذائي والتغذية والزراعة املراعية للتغذية  )أ
 ، بشكل أفضل، واستعراضها وتنفيذها؛اأفريقيً  ابلدً  14وحيازة األراضي واالعتبارات اجلنسانية يف 

ا يتماشى مع الرب�مج الشامل للتنمية الزراعة دعم صياغة اجليل الثاين من اخلطط الوطنية لالستثمار الزراعي، مبو  )ب
والتغذية، واملنظور اجلنساين، والقدرة  ألمن الغذائياحلماية االجتماعية، وا يف أفريقيا/إعالن ماالبو، وإدماج أبعاد

 مبيق؛اكوت ديفوار وليسوتو وموز ورواندا والسنغال وغا� وغينيا بيساو و  توغو على الصمود، يف
الزراعي العام لألمن الغذائي والتغذية، وختطيط ميزانية برامج القطاع الزراعي والريفي يف بوركينا  قاإلنفااستعراض و  )ج

 وكوت ديفوار. وغا�والسنغال فاسو وتشاد 

واثئق التغذية واألغذية الصحية والتحقق من صحتها، مثل اخلطوط التوجيهية للوجبات  وسامهت املنظمة يف وضع -22
املدرسية املراعية للتغذية لشرق أفريقيا ابلشراكة مع مفوضية االحتاد األفريقي، واخلطوط التوجيهية الغذائية يف رواندا 
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الشوارع يف ما يتعلق ابلتغذية واألغذية  والبلدان يف جنوب أفريقيا. كما عززت املنظمة قدرات ابئعي األغذية يف
وقّدمت املنظمة الدعم ملفوضية االحتاد األفريقي يف جمال التغذية يف املدارس  .وغا� الصحية يف مجهورية تنزانيا املتحدة

 .2019والتغذية يف املدارس بفضل الزراعة املنزلية يف عام 

والعمل التحليلي بشأن حتليل التأثريات املتصلة ابلتغذية  ودعمت املنظمة إنتاج البيا�ت واإلحصاءات واملعارف -23
والكونغو والنيجر وتوغو والسنغال وغابون وغينيا وكوت ديفوار بوركينا فاسو وتشاد وبنن وبوتسوا� و  وإثيوبيا يف

 بو.ونيجري�، لدعم صنع القرار وآليات االلتزام واإلبالغ املتعلقة أبهداف التنمية املستدامة وإعالن ماال

وتشمل تدخالت املنظمة يف جمال احلماية االجتماعية دعم حوار السياسات بني قطاعات احلماية االجتماعية  -24
والتغذية والزراعة، وتوفري الدعم التشغيلي لتعزيز الروابط بني احلماية االجتماعية واإلدماج االقتصادي. ويف الوقت 

 ا.لدى األسر األكثر فقرً القدرة على الصمود ا نفسه، عزز عمل املنظمة أيضً 

ومايل، من بني بلدان أخرى ومجهورية تنزانيا املتحدة ورواندا والسنغال والصومال ومت االضطالع بعمل حاسم يف إثيوبيا  -25
كثرية، لدعم احلد من اجلوع بشكل مباشر. ويتماشى هذا العمل مع التزامات ماالبو بشأن تعزيز االتساق بني احلماية 

يف النيجر وخارطة طريق وإطار العمل  Cash Plusاعة. وعلى سبيل املثال، دعمت املنظمة مبادرة االجتماعية والزر 
للقضاء على اجلوع يف القرن األفريقي. وشرعت املنظمة يف بر�مج لتنمية القدرات لتعزيز قدرة احلكومات والشركاء 

. وتعترب هذه اخلطوة األوىل 2و 1التنمية املستدامة  على إدماج الفقر يف برامج التنمية الريفية وتعزيز النتائج حول هديف
 امسة لتعزيز تصميم الربامج اليت تدعمها املنظمة والوصول إليها، وحتسني أتثريها للحّد من الفقر واإلقصاء.احل

 

 اإلنتاج املستدام وتطوير سلسلة القيمة يف أفريقيا تكثيف -ابء 

املستدام لإلنتاج والتدابري املرتبطة به الالزمة ملعاجلة قضا� ما بعد اإلنتاج، تركز هذه املبادرة اإلقليمية على التكثيف  -26
 مبا يف ذلك حتسني املناولة والتجهيز والتوزيع، وحتسني جودة األغذية وسالمتها، وتيسري الوصول إىل األسواق.

عة من املمارسات الزراعية دعمت املنظمة االسرتاتيجيات اليت تشجع االستثمار، وجتريب وتوسيع نطاق جمموعة واس -27
األكثر إنتاجية، وتعزيز نظم اإلنتاج، وتنويع مصادر الدخل، وحتسني الظروف املعيشية لدى األسر. ومشلت األنشطة 

 احملددة ما يلي:

 .دعم االستثمار والسياسات لتطوير سلسلة القيمة (مثل األرز يف كوت ديفوار) )أ
الغذائية، مثل املدن املستدامة يف اجلنوب األفريقي واحلدائق املدرسية تطبيق ممارسات أو تقنيات مبتكرة للنظم  )ب

 .يف وسط أفريقيا
بناء القدرات بشأن خمتلف التقنيات واملمارسات احملسنة (مبا يف ذلك الزراعة احملافظة على املوارد، واإلدارة  )ج

ة الثروة احليوانية، واإلدارة ما بعد احلصاد) الرتبة، والبذور املقاومة للمناخ، وإدار  ختصيباملستدامة للمياه، وتقنيات 
وكينيا وليبري� ومايل ورواندا والسنغال وجيبويت  ومجهورية تنزانيا املتحدةوبوروندي وبنن وبوركينا فاسو إريرت� يف 

 .النيجر ونيجري�و�ميبيا و 
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حيث مت تبنيها من وكوت ديفوار، وكينيا ورواندا وزمبابوي وغا� يف إثيوبيا ا الدعوة إىل تبين الزراعة الذكية مناخيً  )د
 .ألف أسرة ثالثني قبل أكثر من

يف تطوير طرق ملموسة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، خاصة بشأن رصد التقدم احملرز، وبناء  ابلدً  22دعم  )ه
الشراكات، وتنفيذ املمارسات/السياسات املبتكرة؛ والرتويج لتكنولوجيا نظم الرّي ابلطاقة الشمسية عند املزارعني 

 .او�ميبي وكينياورواندا من أصحاب احليازات الصغرية يف إثيوبيا 

تصميم وتنفيذ شراكات فعالة بني القطاعني العام واخلاص يف جمال القطاع املنظمة اخلطوط التوجيهية لوفرت و  -28
لتحسني البيئة التمكينية وغا�، وزامبيا،  أوغندا، الزراعي، ابإلضافة إىل عقد حوارات بني القطاعني العام واخلاص يف

للشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف الزراعة. ومن خالل مساعدة مفوضية االحتاد األفريقي واجملموعات 
 AgrInvestاالقتصادية اإلقليمية على تعزيز األطر االستثمارية الزراعية، أطلقت منظمة األغذية والزراعة مبادرة 

تثمارات القطاع اخلاص يف نظم األغذية الزراعية وسالسل القيمة، وإزالة اخلطر عنها. مجيع أحناء اإلقليم جلذب اس يف
وكينيا، وأوغندا ومجهورية تنزانيا املتحدة ورواندا وابلتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي ومن خالل استهداف أنغوال 

املالية الشؤون ت التنفيذية (الزراعة والتجارة و ا دورات تدريبية تنفيذية لكبار املسؤولني يف الوزاراعقدت املنظمة أيضً 
والتخطيط) وممثلي القطاع اخلاص، بشأن أدوات تصميم االسرتاتيجية وتنفيذها، من أجل تعزيز إشراك القطاع اخلاص 

 وتطوير نظم األغذية املستدامة يف إطار إجراءات اخلطط الوطنية لالستثمار الزراعي.

مركز الزراعة والتنمية الريفية، وابستهداف أفريقيا، واملعهد الدويل لبحوث األرز، و وابلتعاون مع مبادرة األرز يف  -29
كينيا، أجرت املنظمة تقييمات لدور مطاحن األرز يف تعزيز توليد العمالة، والتغذية، مجهورية تنزانيا املتحدة والسنغال و 

 وسالمة األغذية، والوصول إىل التمويل يف سالسل قيمة األرز. 

مايل، من خالل تشجيع توظيف و والسنغال أوغندا وسامهت املنظمة يف صياغة برامج التنمية الزراعية والريفية يف  -30
الشباب يف الريف ور�دة األعمال. وتشمل اإلجنازات البارزة األخرى يف هذا اجملال، الرتويج لتكنولوجيا املعلومات 

رواندا يف األعمال التجارية الزراعية؛ وصياغة خطة عمل واالتصاالت للمربجمني الشباب؛ وإنشاء منتدى شباب 
وطنية لتوظيف الشباب يف بنن والكامريون ومالوي والنيجر (ابلتعاون مع الشراكة اجلديدة من أجل التنمية يف أفريقيا 

 وحساب األمانة للتضامن مع أفريقيا.

نة الزراعية املستدامة يف أفريقيا، وأطلقته، هبدف وأعدت املنظمة، ابلتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي، إطار امليك -31
 ز�دة اإلنتاجية، وتقليل الفاقد خالل احلصاد وما بعده، وربط الزراعة ابلتصنيع.

وساعدة املنظمة مفوضية االحتاد األورويب، والشراكة اجلديدة من أجل التنمية يف أفريقيا، واجملموعات االقتصادية  -32
مبادرة إعادة املناظر الطبيعية ء، يف تنفيذ مبادرات احلفاظ على املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك اإلقليمية، والبلدان األعضا
)، ومبادرة اجلدار األخضر العظيم، واسرتاتيجية اإلدارة املستدامة للغاابت AFR100األفريقية هليئتها األصلية (

فريقي بشأن االستغالل غري املشروع ملوارد احلياة الربية، أفريقيا، واتفاق تدابري دولة امليناء، واسرتاتيجية االحتاد األ يف
 ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد يف وسط وغرب أفريقيا.

 ابلدً  15ابللغة الفرنسية و ا�طقً  ابلدً  19تقييم موارد الغاابت يف  )1(ومت تدريب أصحاب املصلحة على ما يلي:  -33
إدارة و  )3(اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية يف بنن ومجهورية الكونغو الدميقراطية؛ و  )2(ليزية؛ كابللغة اإلن ا�طقً 
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تطوير بر�مج شامل و  )5(تقييم األرصدة السمكية يف الغابون؛ و  )4(مصايد األمساك السطحية الصغرية يف إريرت�؛ 
 لالقتصاد األزرق يف كينيا.

مية والبلدان األعضاء لتمكينها من املشاركة يف أنشطة اهليئات الدولية ومت تعزيز قدرات اجملموعات االقتصادية اإلقلي -34
املعنية بوضع مواصفات األغذية (الدستور الغذائي، واملنظمة العاملية لصحة احليوان، واالتفاقية الدولية لوقاية 

جية لألغذية للدستور الغذائي، النبااتت)، ال سيما يف ما يتعلق إبدارة املخاطر امليكروبيولوجية واملعايري امليكروبيولو 
 من أجل حتسني االمتثال لتدابري الصحة والصحة النباتية ومتطلبات تيسري التجارة.

ومت تنفيذ مبادرات لتحسني املساواة بني اجلنسني ودور املرأة القيادي يف تطوير سلسلة القيمة الزراعية والتجارة عرب  -35
. ودعمت املنظمة استعراض خطة عمل اجلماعة االقتصادية لدول غرب وغينيا وكابو فريدي احلدود يف ورواندا وزامبيا

أفريقيا بشأن املساواة بني اجلنسني والزراعة وتوثيق آفاقها بشأن املنظور اجلنساين ونظم األغذية الزراعية. ومت تدريب 
سني ابلتغذية اليت تراعي الفوارق بني اجلن موظفي اإلرشاد بشأن فريوس نقص املناعة البشرية، واملمارسات املتعلقة

 مالوي.  يف

وسامهت املنظمة يف حتسني أمن حيازة األراضي يف كوت ديفوار، وغابون، وكينيا، وليبري�، ابلنظر إىل القوانني  -36
 والفجوات بني اجلنسني يف احلصول على األراضي الزراعية. ،واملمارسات العرفية، ورقمنة سجالت األراضي

املنظمة مفوضية االحتاد األورويب يف تعزيز قدرهتا على تنسيق ورصد مبادرات احلد من خسائر ما بعد ودعمت  -37
يف وضع اسرتاتيجياهتا الوطنية لإلدارة ما بعد احلصاد  وكينيا احلصاد، ودعمت مجهورية تنزانيا املتحدة وزامبيا وزمبابوي

 على أساس دراسات تقييم اخلسائر.
 

 لى الصمود يف األراضي اجلافة يف أفريقيابناء القدرة ع -جيم 

تعزز هذه املبادرة اإلقليمية القدرة املؤسسية على الصمود؛ وتدعم نظم اإلنذار املبكر وإدارة املعلومات؛ وتبين القدرة  -38
 على الصمود على مستوى اجملتمع؛ وتستجيب حلاالت الطوارئ واألزمات.

رة على الصمود، مبا يف ذلك االسرتاتيجية اإلقليمية للثروة احليوانية دعمت املنظمة صياغة وتطوير اسرتاتيجيات القد -39
يف شرق أفريقيا، وخطة العمل اإلقليمية لعلف احليوا�ت؛ وتعزيز القدرات على النهج املنهجي لرصيد األعالف 

والرعي يف منطقة تشاد والنيجر؛ وخارطة طريق للتعاون بني املؤسسات حول العالقة بني السالم واألمن الغذائي  يف
 الساحل وغرب أفريقيا، ابلتعاون مع بر�مج األغذية العاملي واالحتاد األورويب.

وتلقت البلدان األعضاء التدريب لتعزيز اإلبالغ عن التقدم احملرز يف جمال بناء القدرة على الصمود يف تقرير استعراض  -40
لقدرة على الصمود. ومت تدريب خرباء مفوضية االحتاد فرتة السنتني إلعالن ماالبو، مبا يف ذلك استعراض مؤشرات ا
 كينيا.أوغندا و تعزيز استخدامه يف مت األفريقي على أداة حتليل قياس مؤشر القدرة على الصمود و 
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زادت املنظمة الوعي وتبادل املعلومات ذات الصلة بشأن املنصات وابلتعاون مع شركاء مثل بنك التنمية األفريقي،  -41
البلدان األعضاء، لتعزيز القدرة على مكافحة اآلفات واألمراض احليوانية العابرة للحدود وإدارهتا. مع اإلقليمية و 

 ومشلت األنشطة احملددة ما يلي:

التسريع يف تسجيل املبيدات احلشرية لدودة احلشد اخلريفية، والتدريب على نظم اإلنذار  تاملواءمة وتطبيق إجراءا )أ
 نظام الرصد واإلنذار املبكر لدودة احلشد اخلريفية؛  املبكر والرصد ابستخدام أداة 

وضع اسرتاتيجيات رصد وطنية وإقليمية ملقاومة مضادات امليكروابت ودعم أنشطة التخفيف من مضادات  )ب
 امليكروابت؛

، للكشف املبكر عن احلاالت اأفريقيً  ابلدً  20بناء قدرات أصحاب املصلحة (مبا يف ذلك اخلدمات البيطرية) يف  )ج
، وطاعون اجملرتات الصغرية، الشديدة اإلمراض لتفشي أمراض دودة احلشد اخلريفية، وإنفلونزا الطيورساسية األ

 وتقييمها، ومكافحتها، وإدارهتا.

ودعمت املنظمة مبادرات احلد من خماطر الكوارث، مثل االسرتاتيجية الوطنية لإلنذار املبكر، واالستجابة للطوارئ  -42
ومدغشقر. وكانت املبادرة الثانية هي اسرتاتيجية وخطة ومايل بوروندي، وغامبيا، و إثيوبيا، والقدرة على الصمود يف 

أفريقيا. ومت تقدمي الدعم للتكيف مع تغري املناخ واحلد من خماطر  التنفيذ املتعلقة بدودة احلشد اخلريفية يف شرق
مبيق. وابملثل، عززت املنظمة القدرات القطرية على استخدام خطة املنظمة اليسوتو، ومالوي، وموز زامبيا، و الكوارث ل

 قيا.، يف شرق وجنوب أفريللتأهب لالستجابة حلاالت الطوارئ، وأدوات حتديد أولو�ت خماطر الكوارث

دان األعضاء يف اسرتاتيجيات متكاملة ومتعددة القطاعات لإلدارة املستدامة للنظام بلودعمت املنظمة ال -43
اإليكولوجي، واستعادة األراضي والتكيف مع تغري املناخ، مبا يف ذلك احلصول على التمويل من أجل املناخ من 

ا. وساعدت التدخالت األخرى على التخلص يً خالل الصندوق األخضر للمناخ، وتنفيذ املسامهات احملددة وطن
وعززت القدرة التنظيمية ملبيدات ، بننإريرت� و من خمزو�ت امللواثت العضوية الثابتة ومبيدات اآلفات املتقادمة يف 

. ويف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيايف مالوي والدول األعضاء يف  اآلفات، واإلدارة املتكاملة لآلفات
أوغندا، زادت املنظمة من مستوى الوعي بشأن السامة والصحة يف الزراعة، ومحاية األطفال والعمال الشباب من 

 التعرض ملبيدات اآلفات، وعززت القدرات بشأ�ا.

 وشلت األنشطة اليت عززت قدرة اجملموعات السكانية الضعيفة، وخاصة النساء، ما يلي: -44

من النساء والرجال الذين يتجمعون على أساس طوعي إلجياد حلول لقضا� إنشاء نوادي دمييرتا، وهي جمموعة  )أ
 .اجملتمع وتنفيذها ابستخدام املوارد احمللية، يف مجهورية أفريقيا الوسطى والكونغو

يف بوركينا فاسو،  صناديق القدرة على الصمودتعزيز قدرة األسر على االدخار واالئتمان من خالل بر�مج  )ب
 .وكابو فريدي، ومايل، وغينيا بيساو، وجيبويتوبوروندي، 

تعزيز قدرات احلكومات على إنشاء قوائم جلرد األعالف وأرصدة األعالف يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة يف  )ج
 إثيوبيا وكينيا.

 ويف حاالت األزمات يف الكامريون ومجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، ساعدت مشاريع املنظمة املتعلقة ابلقدرة على -45
الصمود على حتسني األمن الغذائي لدى األسر املتضررة، من خالل توفري املدخالت واألدوات وتقنيات التصنيع 
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الصومال، وأزمة ظاهرة و  زمبابوي ويف املناطق املتأثرة ابجلفاف يف واحلفظ للمنتجات الزراعية ويف الوقت املناسب.
 قدرة األسر الضعيفة، مبا يف ذلك حزمات الطوارئ ساعدت تدخالت املنظمة على حتسني النينيو يف إسواتيين،

، ابستخدام القسائم اخلضارلسبل املعيشة، وتعزيز إمكانية احلصول على بذور الذرة، والفول السوداين، والفاصوليا، 
صول اجملتمع اإللكرتونية (إسواتيين)؛ وتوفري املياه للبشر واملاشية، واألعالف والبذور املدعومة، وإعادة أتهيل أو بناء أ

 (زمبابوي)؛ والدعم اإلنساين ابلتعاون مع وكاالت األمم املتحدة األخرى (الصومال).

  الشراكات واالبتكارات البارزة –دال 

 العديد من الشراكات وأنشطة إدارة املعرفة مبا يف ذلك ما يلي: بتسهيل املنظمة قامت -46

مركز الزراعة والتنمية الريفية، يف إطار الدويل لبحوث األرز، و سهلت الشراكة مع مبادرة األرز يف أفريقيا، واملعهد  )أ
التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب، لنقل التكنولوجيات يف سلسلة قيمة األرز. ومت إبرام شراكات جديدة مع املعهد 

وطنية يف أفريقيا، وخاصة الربازيلي ألفريقيا وإدارة التنمية الريفية يف مجهورية كور�، مع الرتكيز على تعزيز املؤسسات ال
 يف ما يتعلق ابألمن الغذائي والتغذية؛

تعاونت مع الربملانيني واجلامعات، مبا يف ذلك التحالف الربملاين ألفريقيا، والربملانيني يف مجاعة شرق أفريقيا، ومنتدى و  )ب
ني املبنية على األدلة من أجل اجلامعات اإلقليمية لبناء القدرات يف جمال الزراعة، لتطوير عمليات السياسات والقوان

 لتزامات ماالبو، وأهداف التنمية املستدامة.ا، و 2063حتقيق خطة االحتاد األفريقي لعام 
عقدت اجتماع مائدة مستديرة للمسامهني لتجديد حساب األمانة للتضامن مع أفريقيا، وهي آلية متويل ابتكارية و  )ج

 مدفوعة أفريقيا لتمويل املشاريع اإلقليمية؛ 
شاركت يف عقد حوار القيادة لألمن الغذائي يف أفريقيا، الذي يلزم املنظمة ابلعمل مع بنك التنمية األفريقي، والبنك و  )د

الدويل، والصندوق الدويل للتنمية الزراعة، وغريهم من الشركاء، إلجياد طرق جديدة ملعاجلة وضع األمن الغذائي يف 
 أفريقيا؛

، مبا يف ذلك تنظيم املنظمة ومشاركتها 2019نتدى الثورة اخلضراء يف أفريقيا لعام قدمت دعم الشراكة االسرتاتيجي ملو  )ه
 يف العديد من اجللسات املواضيعية واجللسات العامة؛ 

نشرت ابالشرتاك مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة، "نظرة إقليمية عامة حول حالة األمن الغذائي و  )و
 والتغذية"؛

ا يف شرق أفريقيا، ونشر موجزات قطرية عن الزراعة الذكية بشأن الزراعة الذكية مناخيً  ةشغيل شبكة إقليميتدعمت و  )ز
وكوت ديفوار، ابلتعاون مع اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية حول تغري املناخ، وغا�، ا يف بنن، مناخيً 

 والزراعة واألمن الغذائي؛
منرب لصحة النبات يف وسط أفريقيا، والتعاون عرب احلدود يف يف إنشاء  ،يف إطار مبادرة "الصحة الواحدة" ،سامهتو  )ح

 جمال صحة احليوا�ت يف القرن األفريقي ومنطقة الساحل؛
األفريقية قادت، مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، مبادرة تنمية األعمال التجارية الزراعية والصناعات الزراعية و  )ط

 لتستغل قدرات اجلهات الفاعلة احمللية والوطنية واإلقليمية من أجل تطوير سالسل القيمة املستدامة يف إقليم أفريقيا؛
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قدمت أدلة، مع منظمة األمم املتحدة للطفولة وجامعة كارولينا الشمالية، بشأن أثر برامج التحويالت النقدية و  )ي
 جنوب الصحراء الكربى.واحلماية االجتماعية يف أفريقيا 

 

 الفجوات والدروس املستفادة –هاء 

 ما يلي: 2019-2018تشمل الدروس املستفادة من عمل املنظمة خالل فرتة  -47

تعد اخلطط الوطنية لالستثمار الزراعي أدوات هامة للتخطيط والتنفيذ يف اسرتاتيجية القطاع لتعزيز التنمية املستدامة  )أ
إشراك القطاع اخلاص يف تصميم االسرتاتيجية، واالستثمار يف احلوارات بني القطاعني العام للنظم الغذائية. وسيعزز 

واخلاص واجملتمع املدين الذي سيؤدي إىل رؤية اسرتاتيجية موحدة طويلة األجل للخطط الوطنية لالستثمار الزراعي، 
كومات، مثل تغري املناخ، والرقمنة، قدرات البلدان على االستجابة لالختالالت اليت تواجه صناعة األغذية واحل

 واحلروب التجارية، والنمو السكاين؛
 عادة ما تشمل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص الشركات متعددة اجلنسيات أكثر من الشركات احملليةو  )ب

ف املعامالت املرتفعة أفريقيا. ويعود ذلك إىل النقص يف املهارات وموارد القطاع اخلاص احمللية لتغطية تكالي إقليم يف
املطلوبة للشراكات يف القطاع العام. كما أن البيئة التمكينية لألعمال التجارية ليست مواتية للشراكات يف قطاع 

 الزراعة، مع أطر سياسات مصممة عادًة للبنية التحتية للشراكات بني القطاعني العام واخلاص؛
الستثمار الزراعي واخلطط االسرتاتيجية األخرى ُ�ج متكاملة وآليات يتطلب تعميم األغذية والزراعة املستدامة يف او  )ج

تنسيق متعددة القطاعات معززة تتجاوز قطاع الزراعة. وتعد الثغرات الكبرية بني التخطيط والتنفيذ ووضع امليزانية من 
ات ماالبو. ويعترب حتقيق األسباب الرئيسية اليت تتخلف بسببها البلدان عن حتقيق أهداف التنمية املستدامة والتزام

ا إىل جنب مع آليات واضحة لربط خطط النتائج امللموسة أولوية عالية حيث تتواجد القدرات الوطنية واإلقليمية جنبً 
 االستثمار بعمليات السياسات ووضع امليزانية؛

مبا يف ذلك ممارسات القدرة  يُعترب تبادل املعرفة مفتاحًا لبناء التآزر والتعاون من أجل استيعاب املمارسات اجليدةو  )د
 على الصمود اجليدة؛

من خالل النهج متعددة القطاعات إىل  حتتاج التدخالت اليت تعاجل اجلوانب املتعددة األبعاد للقدرة على الصمودو  )ه
شراكات داخلية وخارجية اسرتاتيجية لتعزيز القدرات ومساعدة اجملتمعات على امتصاص الصدمات، وتوقعها وحتويلها 

 تعايف منها.وال
 

 2021-2020جماالت العمل الرئيسية للفرتة  –ا اثلثً 

وما بعدها من خالل االجتاهات الرئيسية  2021-2020تتشكل أولو�ت منظمة األغذية والزراعة يف أفريقيا للفرتة  -48
ا مع األهداف االسرتاتيجية للمنظمة اليت حترك التغريات اهليكلية يف املشهد الزراعي ونظم األغذية يف اإلقليم. ومتشيً 
ا، مبا يف ذلك ا وسياسيً سرتاتيجيً دعًما اواملبادرات اإلقليمية وخطط التنمية القطرية، تتلقى املكاتب اإلقليمية والقطرية 

وضع خطط الربامج القطرية يف إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة. خطوط توجيهية جديدة ل
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توفر هذه األولو�ت املتوافقة مع دورة التخطيط والربجمة إلصالح نظام األمم املتحدة اإلمنائي خارطة طريق للتنفيذ وس
 الفعال على املستوى القطري.

يف أكرا، على أن  2019وافق اجتماع اإلدارة اإلقليمي ملكتب املنظمة اإلقليمي ألفريقيا، الذي عقد يف مارس/آذار  -49
مية ال تزال ذات صلة، ولكن جيب حتسينها لتعزيز فعاليتها وتنسيقها، ال سيما على الصعيدين املبادرات اإلقلي

القطري واإلقليمي الفرعي. وابلتايل، ستستمر املبادرات اإلقليمية الثالثة يف العمل كآليات للتسليم مع حتول حنو 
 االسرتاتيجيات والسياسات والربامج التأكيد بشكل أفضل على ما يلي: (أ) إدماج أهداف التنمية املستدامة يف
تعزيز دعم البلدان يف تصميم و ؛ (ب) واخلطط االستثمارية القطرية، مبا يف ذلك اخلطط الوطنية لالستثمار الزراعي

ز�دة الرتكيز على التدخالت و السياسات وتنفيذها واحلوار بني القطاعني العام واخلاص وبناء قدرات التنفيذ؛ (ج) 
قطاعات من أجل التحول الشامل والقضاء على الفقر، وكذلك للربجمة املراعية للنزاعات يف سياق  الشاملة لعدة

ز�دة الرتكيز و تعميم مراعاة املنظور اجلنساين وتغري املناخ؛ (ه) و الرابط بني املساعدة اإلنسانية والتنمية والسالم؛ (د) 
سسات متويل التنمية، والقطاع اخلاص، واجملتمع على توظيف الشباب، وشراكات التكنولوجيات الرقمية مع مؤ 
تعزيز الرتكيز على إدارة املعرفة واالتصاالت. ومن و املدين، والبحوث، واألوساط األكادميية، وما إىل ذلك؛ (و) 

ا من الرتكيز، واالتساق، والتنسيق، والدعم املتوقع أن تضمن هذه التحوالت املقرتحة يف املبادرات اإلقليمية مزيدً 
 التنفيذ، يف اجملاالت ذات األولوية احملددة.   يف

 

 2025التزام أفريقيا ابلقضاء على اجلوع حبلول عام  –ألف 
اإلقليميني يف اجملاالت الرئيسية، مبا يف ذلك: ستوفر املنظمة الدعم املعزز يف جمال السياسات للشركاء والبلدان  -50

مفوضية االحتاد األفريقي ووكاالت التنمية التابعة هلا يف صياغة اخلطط الوطنية لالستثمار الزراعي، وحوارات  )(أ
السياسة لتوعية صانعي القرار وغريهم من أصحاب املصلحة بشأن الروابط والتوافق بني أهداف التنمية املستدامة 

املستدامة على املستوى القطري استجابة لطلبات البلدان تسريع تنفيذ أهداف التنمية و والتزامات ماالبو؛ (ب) 
حتديث أو وضع السياسات/التشريعات والصكوك الوطنية و (ج)  املتعلقة مبهمات التعميم والتسريع ودعم السياسات؛

التغذية كجزء من املؤمتر الدويل  للقضاء على سوءاخلاصة ابلتغذية، ووضع صكوك التغذية الشاملة لعدة قطاعات، 
تعزيز و لثاين املعين ابلتغذية، واسرتاتيجية االحتاد األفريقي للتغذية، وأهداف التنمية املستدامة، ومقاصد ماالبو؛ (د) ا

تعزيز نظم األغذية املستدامة كآلية لتعزيز و مشاركة القطاع اخلاص يف صياغة خطط العمل الوطنية وتنفيذها؛ (ه) 
 الروابط بني إنتاج األغذية واستهالكها.

مع الوزارات وأصحاب املصلحة املعنيني لضمان التماسك لز�دة االستثمارات إىل السياسات وستدعم املنظمة الدعوة  -51
يف التغذية وسالسل القيمة الغذائية املراعية للجميع. وستدعم املنظمة البلدان يف تطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات حساسة 

الصلة، وكذلك يف تطوير سالسل القيمة الغذائية املراعية للتغذية وشاملة للتغذية ابستخدام األدوات والصكوك ذات 
  وتعزيز األغذية احمللية.

وستساعد املنظمة يف تعزيز قدرات الربملانيني وواضعي السياسات واجملتمع املدين وغريهم من اجلهات الفاعلة من غري  -52
والتغذية، مبا يف ذلك وضع وتنفيذ األطر احلكومات، لتحسني االخنراط واحلوكمة يف جدول أعمال األمن الغذائي 
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القانونية وأطر املساءلة اليت حتمي احلق يف الغذاء، وصياغة وتنفيذ سياسات وتشريعات تراعي التغذية على املستو�ت 
 اإلقليمية والقطرية واجملتمعية.

 

 تكثيف اإلنتاج املستدام وتنمية سلسلة القيمة يف أفريقيا –ابء 

الدعم يف جمال تنمية القدرات إىل مفوضية االحتاد األفريقي واجملموعات االقتصادية اإلقليمية، لتعزيز ستقدم املنظمة  -53
(احملاصيل، والثروة احليوانية، ومصايد األمساك، والغاابت)  املمارسات املستدامة لنظم إنتاج الغذاء الصحي واآلمن

علة يف سلسلة القيمة. وسيتم الرتويج لإلدارة املتكاملة لآلفات اليت ينفذها املزارعون واملنتجون وغريهم من اجلهات الفا
وتطوير حزم لآلفات الرئيسية للذرة والكسافا واملوز. وسيتم تنفيذ �ج الصحة الواحدة ملعاجلة مشكالت التفاعل 

بة لتفشي األمراض، بني اإلنسان واحلياة الربية واحليوانية والنظم اإليكولوجية، مبا يف ذلك مراقبة األمراض، واالستجا
 وحل النزاعات، وإدارة استخدام األراضي.

يف جمال التكنولوجيات وابتكارات إنتاج األغذية اليت أثبتت جدواها والعالية األداء، توفري تنمية القدرات وسيتم  -54
راعية. وسيتم للمزارعني واجلهات الفاعلة األخرى يف سالسل القيمة، لز�دة اإلنتاجية والكفاءة يف نظم األغذية الز 

ا، وإجراءات االستعادة ذات الصلة، يف السياسات الزراعية وخطط إدماج مناهج الزراعة والبيئة الذكية مناخيً 
االستثمار. وسيتم تنظيم حوارات السياسات لدعم تعميم التنوع البيولوجي ومكافحة االستغالل غري املشروع للموارد 

يهية الطوعية املستدامة لإلدارة املستدامة للرتبة، واخلطوط التوجيهية الطوعية الطبيعية. وسيتم دعم تنفيذ اخلطوط التوج
بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي، وسيتم وضع اخلطط الوطنية للثروة احليوانية، مبا يف ذلك السياسات 

دات امليكروابت والتشريعات وخطط العمل للوقاية من األمراض ومكافحتها، وإلنتاج األعالف، واستخدام مضا
 ومقاومة مضادات امليكروابت.

وسيتم تقدمي الدعم للشركاء اإلقليميني والوطنيني يف وضع االسرتاتيجيات والربامج وخطط االستثمار، مثل اخلطط  -55
الوطنية لالستثمار الزراعي، هبدف املساعدة يف تعميم األغذية والزراعة املستدامة يف تنفيذ التزامات ماالبو وأهداف 

 تنمية املستدامة. وسيتمثل اهلدف يف تعزيز �ج أكثر تكامًال.ال

وسيتم دعم مفوضية االحتاد األفريقي واجملموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء، من أجل صياغة خطط  -56
 ا، ومتويلها، وتنفيذها، واإلبالغ عنها.تنفيذ املسامهات احملددة وطنيً 

ة يف البلدان اليت هتدف إىل تطوير سالسل جديدة أو حتديث سالسل القيمة وستدعم املنظمة تطوير سلسلة القيم -57
احلالية من خالل التدخالت املنسقة لتوسيع فرص السوق ومتكني االستثمارات اخلاصة الشاملة على امتداد سلسلة 

ري احلكومية على القيمة أبكملها. وسيتم تقدمي الدعم لتعزيز الشراكات وتعزيز قدرة اجلهات الفاعلة احلكومية وغ
املشاركة مع القطاع اخلاص يف تطوير نظام غذائي شامل ومستدام، مبا يف ذلك صياغة اخلطط الوطنية لالستثمار 

 الزراعي واخلطط اإلقليمية لالستثمار الزراعي، وتنفيذها.
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 بناء القدرة على الصمود يف األراضي اجلافة يف أفريقيا –جيم 

على الصمود يف وجه تغري املناخ، االستثمارات يف القدرة على الصمود الزراعة والقدرة جمال  يف املنظمة، ستدعم -58
للتقليل من املخاطر وأوجه الضعف يف مواجهة الظروف املناخية القاسية والصدمات األخرى. وسيتم رفع مستوى 

 املمارسات اجليدة بشأن نظم املعلومات واإلنذار املبكر وقياس القدرة على الصمود.

ا لسبل العيش يف الوقت املناسب خالل حاالت الطوارئ، ابستخدام أدوات السياسة خمصصً ا وستوفر املنظمة دعمً  -59
مثل خطة العمل لألعالف، وأدوات اإلنذار املبكر مثل نظام اإلنذار املبكر التنبئي اخلاص ابملاشية، وأرصدة 

ة يف نقص األعالف عند الرعاة. وسيتم تكييف هذه األعالف، والتقييم التصويري ملعاجلة املسألة احلرجة املتمثل
 األدوات ذات اإلمكا�ت الكبرية وتوسيع نطاقها عرب األقاليم الفرعية يف أفريقيا.

ا قائمة على املخاطر واالستثمار لدعم الفقراء املزمنني، ولكن أيضً وستعمل املنظمة على خطط احلماية االجتماعية ال -60
اء وبعد الصدمات، كجسر مهم يف العالقة بني املساعدة اإلنسانية والتنمية والسالم. املتأثرين ابألزمات قبل وأثن

القائمة على املخاطر والقابلة للتطوير والقادرة على الصمود واملتصلة  ةاالهتمام لنظم احلماية االجتماعي وسيتم إيالء
 والعمل املبكر. اإلنذار املبكربنظام 

ملعرفة بشأن املمارسات اجليدة لتعزيز القدرة على الصمود لدعم عملية صنع القرار وستعمل املنظمة عل تعزيز تبادل ا -61
واستيعاهبا من قبل صانعي السياسات، ومن أجل االستثمارات والسياسات الفعالة يف جمال القدرة على الصمود ملا 

، ومفوضية االحتاد األفريقي، يلي: حتفيز التآزر بني املؤسسات/اآلليات القائمة (اجملموعات االقتصادية اإلقليمية
وتعزيز التعاون يف إدارة املعرفة وتبادل املعلومات؛ وتعزيز رؤية مشرتكة و�ج والشبكة العاملية ملكافحة أزمات الغذاء)؛ 

 بلغ االستثمار.منسق لتقدمي أدلة للتأثري على عملية صنع القرار اليت ت

 الرسائل الرئيسية -ارابعً 

تستند نتائج املنظمة وأولو�هتا يف إقليم أفريقيا إىل اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة، واخلطة املتوسطة األجل للفرتة  -62
(املراجعة)، وأطر الربجمة القطرية، واإلجنازات والدروس املستفادة من تنفيذ املبادرات اإلقليمية حىت  2018-2021

 رتكيز االسرتاتيجية والتقنية.اآلن، والُنهج املتفق عليها بشأن جماالت ال

من خالل دروس مستفادة توفر  2019-2018يف الفرتة ا ملحوظً ا ويظهر تقييم اإلجنازات أن املنظمة حققت تقدمً  -63
أن تستمر املبادرات  2021-2020 لفرتة السنتنيإرشادات مفيدة للربجمة املستقبلية. وتضمن جماالت العمل الرئيسية 

 ملعاجلةحتسينها ميكن اإلقليمية يف العمل كآلية تنفيذ فعالة لعمل املنظمة بشأن األولو�ت الرئيسية يف املنطقة، و 
ا بيد الرائدة للمنظمة مبثابة �ج قوي لتحسني الفعالية واآلاثر االجتاهات والتحد�ت الناشئة. وتعترب مبادرة العمل يدً 

 عند التنفيذ.
 

 


