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ت أكثر ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انســـــجاًما مع مبادرة منظمة األغذية والزراعة للحد قدر املســـــتطاع من أثرها على البيئة وتشـــــجيع اتصـــــاال
 www.fao.orgوميكن االطالع على هذه الوثيقة وعلى غريها من الواثئق على موقع املنظمة  مراعاة للبيئة.
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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 ألفريقيا

 الدورة احلادية والثالثون

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

 عن التوصيات الصادرة عن املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا يف دورته الثالثني تقرير
 

 موجز

 . 2019-2018املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا يف دورته الثالثني خالل الفرتة  يتابع هذا التقرير التوصيات الصادرة عن
 

 تقرير عن التوصيات الصادرة عن املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا يف دورته الثالثني
 قابليعرض اجلدول أد�ه التقدم احملرز يف تنفيذ التوصـــــــــيات الصـــــــــادرة عن املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا يف دورته الثالثني. وي

تقرير الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي  ضـــــــــــــمن يرد الرقم الوارد يف اجلدول نظريه يف موجز التوصـــــــــــــيات الرئيســـــــــــــية الذي
 نقاط رئيسية تتناول اإلجنازات.  ليهاط السميك) تكل توصية (ابخل  فيه ألفريقيا. وقد ذكرت

 :ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل
ARC-Secretariat@fao.org 

  

http://www.fao.org/
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 ملسائل اليت يتعني توجيه انتباه املؤمتر إليهاا
 املسائل التنظيمية واملتعلقة ابلسياسات على املستويني اإلقليمي والعاملي -اثنًيا

 التوقعات املستقبلية واملسائل الناشئةيف أفريقيا:  ةحالة األغذية والزراع -ألف

 أولو�ت أنشطة املنظمة يف أفريقيا

 2018/2019التعليقات/اإلجنازات احملرزة يف الفرتة  التوصيات

 إن املؤمتر اإلقليمي -22
 
أوصــــى املنظمة أبن تواصــــل تقدمي -7

معارفها وخرباهتا من أجل مســــــــــــاعدة 
األعضـــــــــــــــــاء يف معـــاجلـــة االجتـــاهـــات 

يف نظم  اآلنفة الذكرواملسائل الناشئة 
ـــــة،  ال الزراعـــــة واألغـــــذيـــــة بطريقـــــة فعـــــّ

 سيما يف اجملاالت التالية:  وال
 

وضـــــع �ج إقليمية شـــــاملة متعددة (أ)
القطاعات والتخصــــــــصــــــــات يف جمال 

لســـياســـات واالســـرتاتيجيات صـــياغة ا
والربامج وتنفيـــذهـــا، ابالســـــــــــــــتنـــاد إىل 
ميزهتــا املقــارنــة، ومن أجــل حتقيق منو 

 زراعي شامل؛
 

حدثت أدلة اســــــــــتناًدا إىل مناذج بر�مج املســــــــــاعدات النقدية واملعيشــــــــــية اســــــــــتُ 
) يف ليســــــــــوتو، وبرامج التغذية املدرســــــــــية مبنتجات حملية يف +cashاملتكاملة (

اســــــــــتحداث أدلٍة بشــــــــــأن أتثري  الرامية إىلزامبيا، من أجل دعم جهود املنظمة 
  1؛يداصتقاحلماية االجتماعية يف اإلنتاج الزراعي واإلدماج اال

 ) إىل البلدان واجلماعات االقتصــــــــــــادية اإلقليمية يف جمال تعزيز1وُقّدم الدعم (
القدرات على املشـــاركة يف أنشـــطة هيئة الدســـتور الغذائي: كاســـتهالل مشـــروع 

حتليل وضــع هيئة و ) 2( ،مايلو  الغذائي يف كابو فريدي حســاب أمانة الدســتور
 ).نيجري� وجمموعة دول شرق أفريقياو غامبيا يف الدستور الغذائي (

) فريدي ومــــايل روانــــدا والســـــــــــــــنغــــال وغــــا� وكــــابووقــــّدم الــــدعم إىل البلــــدان (
 ،واجلماعات االقتصـــــــــــادية اإلقليمية (اجلماعة االقتصـــــــــــادية لدول غرب أفريقيا

تعزيز القدرة على  يف، )والســـــــــــــوق املشـــــــــــــرتكة لدول أفريقيا الشـــــــــــــرقية واجلنوبية
املشـــــــاركة يف هيئة الدســـــــتور الغذائي وتنفيذ التدابري الصـــــــحية وتدابري الصـــــــحة 

تدريبية بشـــأن الدســـتور الغذائي (بنيته النباتية. وقّدمت حلقات عمل ودورات 
وطريقة عمله، واألســـــاس العلمي للدســـــتور الغذائي وحتليل املخاطر، وصـــــياغة 

ملواءمــة تــدابري  كروبيولوجيــةياملاملواقف الوطنيــة وتقــدميهــا وغري ذلــك)، واملعــايري 
 الرقابة على األغذية واالجتار هبا.

 2019مايو/أ�ر  22إىل  20تنمية القدرات من  بشــــــأنونّفذت حلقة تدريبية 
اإلبالغ عن مؤشــــــــــــــر  يفالحتاد األفريقي يف امن أجل دعم الدول األعضــــــــــــــاء 

 األمن الغذائي األفريقي.

وقّدمت حلقتا عمل إقليميتان إىل البلدان األعضـــــــــاء يف اجلماعة االقتصـــــــــادية 
) 2019أغســـــــــــــطس/آب  9إىل  6من (الناطقة ابإلنكليزية لدول غرب أفريقيا 

                                                      
1   http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA1916EN و-protection/resources/resources-http://www.fao.org/social 
/detail/en/c/1153371 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA1916EN
http://www.fao.org/social-protection/resources/resources-detail/en/c/1153371/
http://www.fao.org/social-protection/resources/resources-detail/en/c/1153371/
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ســـــبتمرب/أيلول) بشـــــأن التدابري الصـــــحية  20إىل  16من ( لفرنســـــيةابالناطقة و 
والتعاون بني اهليئات الدولية الثالث  هاحتسني فهم بغيةوتدابري الصحة النباتية 

املعنية بوضــــــــــــع املعايري (أي هيئة الدســــــــــــتور الغذائي واملنظمة العاملية لصــــــــــــحة 
 لوقاية النبااتت). الدوليةواالتفاقية احليوان 

ويف زامبيا، قّدمت نتائج تقييم األثر ضـــمن حلقة عمل عقدت ابالشـــرتاك بني 
 Universidad de Los Andesالصــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وجامعة 

"حتســـــــــــــــني الرتابط بني احلماية  شـــــــــــــــأنيف كولومبيا ومنظمة األغذية والزراعة ب
روس مســـــــــتفادة من ة وتدخالت التنمية الريفية يف البلدان النامية: دياالجتماع

ا لصـــــياغة خطوط  ا أســـــاســـــً أمريكا الالتينية وأفريقيا." وشـــــّكلت الدراســـــة أيضـــــً
صــــــــــــادقت وقد توجيهية منهجية لتقييم أثر التغذية املدرســــــــــــية مبنتجات حملية، 

املنظمة على صـــــــــــــــالحيتها. وســـــــــــــــتدعم هذه األدلة احلكومات يف صـــــــــــــــياغة 
 السياسات والربامج القائمة على األدلة. 

التســــــــاق بني احلماية االجتماعية وبني بشــــــــأن اتقييمات مؤســــــــســــــــية ونـُّفذت 
لدعم  وزامبيا، وليســـــوتو ومايل والســـــنغال إثيوبيايف األمساك الزراعة أو مصـــــايد 

تحســـــني التنســـــيق بغية ممارســـــة أثر أقوى يف النمو ل احلكومات يف حتديد ســـــبلٍ 
خمتلف البلدان إىل أن الربط  عربوتشـــري النتائج املســـتخلصـــة الزراعي الشـــامل. 

بني برامج احلمــايــة االجتمــاعيــة والربامج اإلنتــاجيــة قــد تكون لــه مفــاعيــل على 
ق طبّ لو تفوق ما قد تكون عليه  أ�ا حبيثبتعزيز التأثريات  التآزر كفيلةصعيد 
حىت حني قامت الوزارات  ،مبعزل عن ســــواه. ولكن بصــــورة عامة معّني  بر�مج

التنســــيق بني الربامج واملؤســــســــات  إحكام أفضــــى ،املةمتكبتنســــيق تدخالت 
 .أعمق ابلنســـــبة إىل املســـــتفيدين ثرياتخالل مرحلة تصـــــميم التدخالت إىل أت

ماعية تدراســـــة االتســـــاق املؤســـــســـــي بني احلماية االج خلصـــــتويف الســـــنغال، 
جمموعة عمل معنية  نشــــــاءإب تقضــــــيإىل توصــــــيات رئيســــــية  األمساك ومصــــــايد

من أجل  واالقتصـــاد البحري املوارد الســـمكيةوزارة ية ضـــمن ابحلماية االجتماع
 قطاعية لز�دة تغطية احلماية االجتماعية للصيادين. اسرتاتيجيةدعم صياغة 

التغذية املدرســــــــــــية مبنتجات  إىل جانب واملايلالدعم الفين  تقدمي قد شــــــــــــّكلو 
 كل من  + وتفعيلها يفcashلرب�مج  لتصـــميم املشـــاريع التجريبية اأســـاسًـــ  حملية

لحماية االجتماعية ل الوطنية نظمالحتســـني الروابط بني  هبدفمايل والســـنغال، 
 ،مل تســـتكمل بعد ييماتومع أن التق ودعم التغذية وســـبل املعيشـــة املســـتدامة.

ميعها تشـــــري إىل أن املشـــــاريع التجريبية قد جتفإن املعلومات غري الرمسية اليت مت 
ق الزراعي والتغذوي مع احلماية دة املعارف بشـــــــــــــــأن االتســـــــــــــــاجنحت يف ز�

حتّسنت  في مايلف. احلكومات الالمركزية يفاالجتماعية لدى اجلهات الفاعلة 
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على تربية اجملرتات الصـــــــــــغرية لز�دة  ةن من احلماية االجتماعيياملســـــــــــتفيد قدرة
فيما قامت احلكومات احمللية ابلتوعية  ،إىل الربوتينات موحتسني وصوهل دخلهم

ت . ويف الســـــــــــــــنغال دلّ وأوجه تكاملها مع الزراعةية االجتماعية بفوائد احلما
ز�دة  سجلت على أن العائالت املشمولة ابملشروع التجرييب قد األولية النتائج

احلصـــــاد  دبع ما أفضـــــل يف مرحلة بشـــــكل نتخزيالارس مت كما أ�ا  تيف الغال
  لحبوب مع جريا�ا.ل ها الزائدإنتاجشاركت جزًءا من قد و 

بعنوان  الرب�مج الشــــــامل لتنمية القدرات على مســــــتوى املدراء التنفيذيني ّدموقُ 
من أهـــداف التنميـــة  2و 1"تعزيز اســـــــــــــــتخـــدام حتليـــل الفقر لتحقيق اهلـــدفني 

تضـــــــّمن دورًة شـــــــاملة للتعليم فاملســـــــتدامة يف غا� وزامبيا" على ثالث مراحل. 
فريقية جنوب ) مصــــــــممة حبســــــــب احتياجات البلدان األ1اإللكرتوين (املرحلة 

ا ألجل 2الصـــحراء الكربى، وحلقة عمل وجاهية (املرحلة  ) مصـــممة خصـــيصـــً
) من أجل دعم تنفيذ 3لتدريب املباشـــــــــــــــر (املرحلة من اغا� وزامبيا، ومرحلة 
ق الدروس املســــــــتفادة على املســــــــتوى العملي. وقد كان خطط العمل اليت تطبّ 
إذ مجع بني  ،اعات املتعددةالتنسـيق عرب القطص خييف ما للرب�مج أثر حتفيزي 

لعــديــد من الوزارات والوكــاالت، وال ســـــــــــــــيمــا تلــك املعنيــة لاملــدراء التنفيــذيني 
ابألغــذيــة والزراعــة وتنميــة اجملتمعــات واخلــدمــات االجتمــاعيــة، واملســــــــــــــــاواة بني 
اجلنســــــــــــني، ومحاية األطفال واحلماية االجتماعية، واملصــــــــــــايد والثروة احليوانية، 

والعمالة وعالقات العمل، واحلكومة احمللية وختطيط التنمية والشـــــــــــــــؤون املالية، 
 الوطنية، واإلحصائيات والتجارة والصناعة. 

وقـد قـامـت منظمــة األغـذيـة والزراعـة ابالشـــــــــــــــرتاك مع املنظمــة الـدوليــة للهجرة 
كينيــا يف تعزيز الروابط بني اهلجرة والتنميــة من خالل   مجهوريــة بــدعم حكومــة

تقــدمي أداة توجيــه لتعميم شــــــــــــــــأن اهلجرة يف قطــاعــات مثــل الزراعــة واحلمــايــة 
ا متعـــدد القطـــاعـــات. وســـــــــــــــوف  االجتمـــاعيـــة والتنميـــة الريفيـــة، معتمـــدة �جـــً

 ،تســـــتخدم أداة التوجيه تلك على املســـــتوى الوطين وعلى مســـــتوى املقاطعات
التوعية ابلقضــــا� املتصــــلة ابهلجرة، وعوامل اجلذب والدفع اليت  وســــتســــاعد يف

تؤدي إىل اهلجرة يف مقــاطعــة كيــامبو ابلــدرجــة األوىل، ومن مث يف مقــاطعــات 
 أخرى من كينيا. 

ذت املنظمــة  ا خمتلط األســــــــــــــــاليــب ألثر بر�مج يف إثيوبيــا وقــد نفــّ ألمم لتقييمــً
 ،صـــــــــــــادي للمرأة يف الريفبشـــــــــــــأن التمكني االقت يف أثيوبيا املتحدة مشـــــــــــــرتك

ابلتعاون مع املرحلة الثانية من بر�مج املســـاواة بني اجلنســـني والزراعة واألصـــول 
واســـــــــــــــتخدمت  .الذي يقوده املعهد الدويل لبحوث الســـــــــــــــياســـــــــــــــات الغذائية

أداة  بواســـــــطةالدراســـــــات بيا�ت خط األســـــــاس واخلط املتوســـــــط اليت مجعت 
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الذي وضعته املرحلة الثانية  ،ة يف الزراعةالتابعة ملشروع مؤشر متكني املرأ املسح
ومقياس املعا�ة من انعدام  ،من بر�مج املساواة بني اجلنسني والزراعة واألصول

األمن الغذائي من تطوير مشــــــــروع أصــــــــوات اجلياع لدى املنظمة، فضــــــــًال عن 
للمرأة ية لتقدير أتثريات الرب�مج يف التمكني االقتصادي نتائج دراسة حبثية كمّ 

 واألمن الغذائي األسري. يف الريف

 التايل:  النحوعلى  ال التوعيةجم يف قتقّ حُ  اليت النتائج تصروختُ 

املعهد الدويل لبحوث الســياســات اشــرتكت املنظمة مع  ريع،ااملشــ مســتوى على
مؤشـــر  بشـــأن فعاليةعقد  يف 2018نيســـان /أبريل شـــهر خالل روما يف الغذائية

 وقد مجع صــــال.للتعلم واالت وقد كانت فعالية خمصــــصــــة ،ةمتكني املرأة يف الزراع
مبا يف ذلك بر�مج األمم  ةممثلني عن خمتلف مشــــــــــــاريع التنمية الزراعي االجتماع

 التمكني االقتصــادي للمرأة يف الريف املعين بتســريع التقدم حنواملتحدة املشــرتك 
للتنمية  الدويلوهي مبادرة عاملية تشــــــــــــــرتك يف تنفيذها املنظمة والصــــــــــــــندوق  -

 ،وبر�مج األغذية العاملي. وخالل االجتماع هيئة األمم املتحدة للمرأةالزراعية و 
 مشروع مؤشر متكني املرأة يف الزراعة جتريب على صعيد تجاربجرى تقاسم ال

والزراعة  املرحلة الثانية من بر�مج املســـــــــــــــاواة بني اجلنســـــــــــــــنيكجزء من حافظة 
 يف املعارف إلدارة املشـــــــروعفية دعم كي  حول تجاربلفضـــــــًال عن ا ،واألصـــــــول

يف عدد من املشـــاريع  مشـــروع مؤشـــر متكني املرأة يف الزراعة طبق وقد. املشـــاريع
 ). الكربى الصحراء جنوب أفريقيا يف دانوروا اوالبلدان (إثيوبي

املعين بتســريع التقدم رب�مج األمم املتحدة املشــرتك لجانيب خاص  حدث وعقد
 واألربعنيخالل الدورة اخلامســـــــــــة  ،التمكني االقتصـــــــــــادي للمرأة يف الريف حنو

عقد  جرى ). وقد2018للجنة األمن الغذائي العاملي (أكتوبر/تشـــــــــــــــرين األول 
كني املرأة الريفيـــة لتحقيق األمن الغـــذائي والتغـــذيـــة مت" :عنوانحتـــت  االجتمـــاع

 ملنظمةمن ا ابالشــــرتاك بني كلّ  "للجميع: أدلة من عمل األمم املتحدة املشــــرتك
وهيئة األمم املتحدة  العاملي األغذية وبر�مج الزراعية للتنمية الدويل الصــــــندوقو 

 ةئالناشــــــ الدروس عرض وقد. والســــــويد النرويج يتحكوم إىل ابإلضــــــافة ،للمرأة
التمكني  املعين بتســـــــريع التقدم حنوبر�مج األمم املتحدة املشـــــــرتك بشـــــــأن أتثري 

مبا يشــــــــــــــمل منهجيات مبتكرة لقياس  ،ونتائجه االقتصــــــــــــــادي للمرأة يف الريف
 . مؤشر متكني املرأة يف الزراعةمثل  ،والتغذية الغذائي األمن يف املرأة نيمتك

الفريق صــيغة  مصــمّ ومت تقدمي مثل بشــأن اســتخدام هذا املؤشــر يف إثيوبيا؛ وقد 
على مســــتوى املشــــاريع  املرأة يف الزراعةؤشــــر متكني تعرف مب ،اريعابملشــــخاصــــة 
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 الفردي والعالقات داخل األســــــــــرة نيتنطوي على مؤشــــــــــرات إضــــــــــافية للتمكو 
 املعيشية والقدرة اجلسدية على التنقل والتغذية والصحة. 

 أورومياأما على الصــــــــــــــعيد القطري فقد أجرت املنظمة دراســــــــــــــة يف إثيوبيا (يف 
املرحلة  من قبل لمؤشــــــر واليت وضــــــعتل املســــــح التابعةوأفار) مســــــتخدمة أداة 

. وكان اهلدف من الثانية من بر�مج املســـــــاواة بني اجلنســـــــني والزراعة واألصـــــــول
الرب�مج  نتيجة لتدخالت للمرأةالدراســــــــة تقييم األثر يف التمكني االقتصــــــــادي 

أوروميا وأفار. وقد انطوى املشـــــــــروع على  جمتمعاتألمم املتحدة يف ل املشـــــــــرتك
جرى تنفيذها من خالل التعاونيات الريفية لالدخار واالئتمان ة تدخالت عدّ 

صــــــنع القرار  على املســــــتفيدات ية حتســــــني قدرة النســــــاءغاليت تقودها نســــــاء، ب
بشــأن األصــول اإلنتاجية والتحكم ابلدخل والقيادة ضــمن املؤســســات الريفية. 
وقد اســـــــــــــتهدف مكّون رئيســـــــــــــي للرب�مج تعزيز قدرة النســـــــــــــاء يف الريف على 

ا  ،لوصــــــــــول إىل االئتمانا الزراعي  النقلولكن التدخالت قد تضــــــــــمنت أيضــــــــــً
واحليواين والتكنولوجي واحلوار اجملتمعي الذي يركز على نوع اجلنس، واملهارات 

ابســــــــــــــتخدام بيا�ت و األعمال، من بني مجلة أمور.  يف جمالالقيادية والتدريب 
االحتمال " مع وزن مقدر الفارق املزدوج"، جرى تطبيق األساس والوسطخط 

بواســـــطة مؤشـــــرات ومؤشـــــرات  ،املرأةالتأثري يف متكني  قييمتل) IPW( العكســـــي
كمقاييس   ،مشـــــــــروع مؤشـــــــــر متكني املرأة يف الزراعةمن  مســـــــــتنبطة فرعية خمتارة

ئمــــة على وثيقــــة العمــــل فســـــــــــــــتتــــاح يف اللتمكني. أمــــا النتــــائج النهــــائيــــة القــــ
 . 2020أغسطس/آب 

ة للســـــياســـــات املســـــتويني اإلقليمي والوطين عمليات عدّ ودعمت املنظمة على 
ترّكز على مواضــــيع خمتلفة مبا فيها: شــــراكات القطاع اخلاص للحلول املتكاملة 
من أجل متويل األعمال التجارية الزراعية، وخطط االســـــــــتثمار التابعة للرب�مج 

وطنية  بلًدا)؛ وصــياغة خطط 40الشــامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا (أكثر من 
�ميبيـــا)، وبنـــاء  لالســـــــــــــــتثمـــار يف الزراعـــة ممتثلـــة إلعالن مـــاالبو (إســـــــــــــــواتيين،

 اســـــــــــــــرتاتيجيات الســـــــــــــــتدامة قطاع األغذية الزراعية يف أفريقيا؛ واســـــــــــــــتعراض 
أو صــــياغة ســــياســــة للمدخالت الزراعية (رواندا)، أو ســــياســــة أو اســــرتاتيجية 

والدعم املشـــــــــرتك  ،وزجنبار) حدةومجهورية تنزانيا املتّ  للتنمية الزراعية (بوتســـــــــوا�
للســــــــــياســــــــــات واالســــــــــرتاتيجيات من خالل التعميم املشــــــــــرتك وتســــــــــريع دعم 
السياسات (كابو فريدي)؛ وز�دة االستثمارات اخلاصة واملسامهات يف التوعية 
مبقاومة مضــــــــادات امليكروابت وإدارهتا يف قطاع الثروة احليوانية (بوركينا فاســــــــو 

 وتوغو).والكونغو وغا� وليرب� 
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وتواصــــــــــــــل املنظمة دعم خطط االســــــــــــــتثمار الزراعي الوطنية واإلقليمية املراعية 
مفوضـــــــــــــية  عرب تعميم مؤشـــــــــــــرات التغذية. كما وتدعم املنظمة عملية ،للتغذية

القضـــــاء على اجلوع  حول الســـــتعراض اليت جتري كل ســـــنتنيل االحتاد األفريقي
يف ما مية املســــــــــــــتدامة. وجيري بناء القدرات التوفيق بينها وبني أهداف التنمع 
ة بلــدان يف اإلقليم مبــا مقيــاس املعــا�ة من انعــدام األمن الغــذائي يف عــدّ  صخي

األدىن لتنوّع األمناط  مثل احلدّ  ،يشـــــــمل إجراءات لتضـــــــمني مؤشـــــــرات للتغذية
إىل ، . وقد أدرج جنوب أفريقيا هذا املؤشــر األخري يف مســوحه األســريةةالغذائي

عنه  اإلبالغمت جانب مؤشــــر انتشــــار النقص التغذوي الذي يتم تتبعه ســــنوً� و 
  يف التقرير اإلقليمي للمنظمة بشأن حالة األمن الغذائي والتغذوي.

قدرات الربملانيني وحتالفاهتم وغريهم من أصـــــــــــــــحاب  املنظمة حشـــــــــــــــدتقد و 
املراعية املصـــــــلحة ودّعمتها من أجل حفز الســـــــياســـــــات والقوانني وأطر العمل 

تعميم الزراعة الذكية مناخًيا يف اسرتاتيجيات تطوير السياسات هبدف للتغذية 
 وسالسل القيمة وصياغة االستثمارات يف الزراعة الذكية مناخًيا. 

جهود مفوضـــــية االحتاد األفريقي يف رصـــــد التقدم يف التنفيذ،  املنظمة ودعمت
بريًا فنًيا إقليمًيا، خ 50من  مهارات وضــــــــــــمان املســــــــــــاءلة عرب تشــــــــــــكيل جمّمع

بلًدا يف إعداد تقارير االســـــــتعراض الثاين الذي جيري كل ســـــــنتني  16ودعمت 
 ،2020رؤســــــــــــــــاء الــدول واحلكومــات يف ينــاير/كــانون الثــاين  والــذي رفع إىل

أهداف  تنفيذالســـــنوية الطوعية الوطنية بشـــــأن  املرحلية عمليات االســـــتعراضو 
 . 2019و 2018 عاميالتنمية املستدامة يف 

ومنظمة الصـــــــــحة  منظمة األغذية والزراعة قد أول مؤمتر دويل مشـــــــــرتك بنيوعُ 
 يومي يف ، إثيوبياالعاملية واالحتاد األفريقي بشــــــأن األمن الغذائي يف أديس أاباب

مشــــــارك ميثلون أكثر  500 مبشــــــاركة أكثر من 2019، فرباير/شــــــباط 13و 12
وإقليمية فضالً عن اجملتمع ة منظمات حكومية دولية حكومات وعدّ  110من 

مت حتديد األولو�ت لضــمان اتســاق اســرتاتيجيات قد و  املدين والقطاع اخلاص.
الرامية إىل و�ج الســـــــــــــــالمة الغذائية عرب القطاعات واحلدود، ما يعّزز اجلهود 

 حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 

بلــًدا من أجــل إنتــاج موجز ُقطري  47وقــّدمــت املســــــــــــــــاعــدة إىل مــا جمموعــه 
ابلتعاون مع اهليئات االقتصــــادية اإلقليمية ومفوضــــية  ،للمســــاواة بني اجلنســــني

االحتاد األفريقي. وقد حّلل املوجز الُقطري للمســـــــــــاواة بني اجلنســـــــــــني الثغرات 
على مســــــتوى املســــــاواة بني اجلنســــــني واملمارســــــات اجليدة واآلفاق املســــــتقبلية 

 الزراعة، وســــــــــــالســــــــــــل القيمة واألمن الغذائي والتغذوي. وهو يف املرأةلتمكني 
يقدم خط أســــــــــــاس لرصــــــــــــد تنفيذ أهداف التنمية املســــــــــــتدامة وإعالن ماالبو 
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واخلطط الوطنية لالســـــــــــتثمار الزراعي. كما يرشـــــــــــد أنشـــــــــــطة الدعوة والبحوث 
وتنمية القدرات اليت يضــــــطلع هبا صــــــانعو الســــــياســــــات واملؤســــــســــــات البحثية 

 منظمات اجملتمع املدين من زاوية جنسانية.واألكادميية و 

وقد قامت وزارات الزراعة والتنمية الريفية والوزارات املســـــؤولة عن املســـــاواة بني 
 اجلنسني ومتكني النساء ابلتثبت من دقة املعلومات. 

معـــــاجلـــــة أتثري تزايـــــد التوســـــــــــــــع  -ب
احلضـــــــــــــــري وتنـــــامي املـــــداخيـــــل على 
اجتاهات اســـــــتهالك األغذية واألمناط 
الغـــــذائيـــــة، مبـــــا يف ذلـــــك من خالل 
التثقيف التغــــــذوي وبنــــــاء القــــــدرات 

  ورفع مستوى الوعي؛

وتدريبه يف مت أتســـــــيس حتالف برملاين ألفريقيا الشـــــــرقية لألمن الغذائي والتغذية 
ظم الغذائية املســــــــتدامة واملراعية للتغذية واالســــــــتثمارات ذات الصــــــــلة، جمال الن

القاري من أجل األمن الغذائي  التدريب املتاح للتحالف الربملاينمتاشـــــــــــــــًيا مع 
 ،بلًدا واهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية 11. وتضـــــــــم عضـــــــــويته والتغذوي

 واجمللس التشريعي جلماعة شرق أفريقيا.

ممارسة الدعوة بشأن الوزن الزائد والسمنة ومعاجلتهما من خالل األمناط  تعتربو 
الغذائية الصــــــحية، يف الســــــياســــــات واالســــــرتاتيجيات الزراعية والتغذوية وأمناط 

نفســــــــــه، عقدت  ويف اإلطارهذا التحالف. ابلنســــــــــبة إىل ، جانًبا مهًما العيش
ة االقتصـــــــادية لدول حوارات من قبل املنظمة ألصـــــــحاب املصـــــــلحة يف اجلماع

لوزن ل العوامل احملركةواجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشــــــــــــأن غرب أفريقيا 
ا يف إدماج الســــــــمنة والرتويج لألمناط الغذائية الصــــــــحية. وقد نُ /الزائد ظر أيضــــــــً

األغذية احمللية يف األمناط الغذائية لألسر. وابإلضافة إىل ذلك دعمت املنظمة 
 الشــــوارع على بيع منتجات غذائية صــــحية يف أكرا ودار الســــالم.حتفيز ابئعي 

ألمور اب لعنياالضفرصة رائعة للشباب  املتقدم فنًياويشكل هذا الدعم املبتكر و 
ا يف الدول  التكنولوجية لنقلها إىل مدن أخرى يف القارة. وتعمل املنظمة أيضـــــــــــً

خلفض  حمللية يف حماولةٍ تعزيز ســـالســـل القيمة التغذوية الاجلزرية الصـــغرية النامية 
وإن املنظمة ابالشرتاك مع االحتاد األورويب  كال تلك البلدان على االسترياد.اتّ 

يف جمال التدعيم البيولوجي يف  احلجم تدعم املؤســــــســــــات الصــــــغرية واملتوســــــطة
 غامبيا. وهي ختطط لتوسيع نطاق هذا املشروع ليشمل بلداً� أخرى

وضـــــــــــــــمــــــــان التثقيف والــــــــدعوة  -ج
وتبــادل املعــارف بشـــــــــــــــكــل فعــال من 
أجل حتســــــــــــني جودة األمناط الغذائية 

 ومنع سوء التغذية بشىت أشكاله. 
 

وثيقة  إنتاج صــــــيغت اســــــرتاتيجية دعم إقليمية فرعية معنية ابلتغذية فضــــــًال عن
عمل بشأن املمارسات اجليدة للربجمة الزراعية املراعية للتغذية، يف سياق القدرة 

 على الصمود والشأن اإلنساين يف أفريقيا الشرقية. 

يف صـــــــياغة  إثيوبيا وإســـــــواتيين وبوروندي ورواندا وكينياوقد جرى دعم كل من 
أدوات  عدّ واليت تُ  اخلطوط التوجيهية بشــأن النظم الغذائية القائمة على األغذية

 هامة لتعزيز اخليارات الغذائية الصحية.
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يف غابون  ماالتغذوي وحتليلهو وتوجد تدابري مؤســـــــســـــــية لرصـــــــد األمن الغذائي 
 وضع توصيات تغذوية وطنية.ترمي إىل 

حلقة العمل اإلقليمية ألفريقيا بشــــأن تقاســــم املعارف وتنمية القدرات عقدت "و 
ت املســـتدامة العامة لألغذية للوجبات املدرســـية من أجل تصـــميم برامج املشـــرت�

األغذية العاملي ومركز التدريب الدويل بر�مج  ابالشــــــــــــــرتاك مع "مبنتجات حملية
ا من الشــركاء يف لألمم املتحدة، وبدعم التابع ملنظمة العمل الدولية . التنمية أيضــً

على سبيل املتابعة من أجل  2020عام يف ا التخطيط لـ"رحلة تعّلم" وجيري حاليً 
الربامج منفذًة وإاتحة املزيد من تبادل متكني الدول األعضـــــــــــــــاء من رؤية تلك 

 التجارب يف تنفيذ التغذية املدرسية مبنتجات حملية.

وجيري استخدام منوذج نوادي دمييرتا املدعوم من املنظمة أكثر فأكثر يف أفريقيا 
ــــة والوســـــــــــــــطى لتمكني أهــــايل الريف ــــة اجملتمع واحلوار  ،الغربي من خالل تعبئ

ت واالتصــــــــاالت والعمل اجلماعي وأنشــــــــطة املعلوما تواســــــــتخدام تكنولوجيا
املســـاعدة الذاتية وحتســـني األمن الغذائي والتغذية مع الرتكيز بقوة على مســـألة 

رتا يمن نوادي دمي �دٍ  4 000املساواة بني اجلنسني. وحىت اترخيه، أنشئ حوايل 
بوروندي ي هاملدعومة من املنظمة يف ســــــبعة بلدان جنويب الصــــــحراء الكربى (

ة أفريقيا الوســــطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية والســــنغال وغا� ومايل ومجهوري
 ).والنيجر

تغري املناخ وأثره على عمل منظمة األغذية والزراعة وأنشطتها: بناء القدرة على الصمود ملعاجلة حالة -ب
 الضعف الشديد اليت تعاين منها الزراعة وسبل العيش الريفية يف أفريقيا

قليمي أبن إلاملؤمتر ا أوصـــى رابًعا-24
 تقوم املنظمة مبا يلي:

مواصــــــــــــــلة دعم أعضــــــــــــــائها جلعل  -أ
النظم الغذائية والزراعية وسبل املعيشة 
الريفية أكثر قدرًة على الصـــــــمود أمام 
أتثريات املناخ، مبا يف ذلك من خالل 
اســــــــــرتاتيجياهتا اخلاصــــــــــة بتغري املناخ، 
ومتاشـــــــــــــــًيا مع التوجيهات املنبثقة عن 

ور الرتكيز على تغّري املنـــاخ يف فرتة حم
 ؛2019-2018السنتني 

 

 
 

أفريقيا اجلنوبية ) 1من ( كلّ لقدرة على الصــمود للاســرتاتيجية املنظمة وضــعت 
(الفريق املعين ابلقدرة على الصمود يف  أفريقيا الشرقيةو ) 2( ؛)2018-2021(

خطة عمل و  )4( ؛املتحدة تنزانيامجهورية مدغشــــــــقر و و ) 3( ؛أفريقيا الشــــــــرقية)
لعلف احليوا�ت من أجل احلفاظ على ســــــــــــــبل املعيشــــــــــــــة املعتمدة على الثروة 

 احليوانية يف أفريقيا الشرقية.

إثيوبيا وجنوب أفريقيا وكينيا لتأهب يف خاصــــة ابدورة تدريبية  عقدت املنظمةو 
قة  هبدف حتســــــني قدرات أفريقيا الشــــــرقية واجلنوبية على تقدمي اســــــتجابة منســــــّ

على االحتياجات للحاالت اإلنســـــــــانية املتدهورة البطيئة احلدوث، من وقائمة 
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خالل حتســـــــــني التأهب واإلجراءات املبكرة املرتبطة ابلعوامل املســـــــــببة إلطالق 
 اإلنذار املبكر وإجراءات االستجابة.

وتواصــــل املنظمة تعزيز قدرات احلكومات بشــــأن احلد من خماطر الكوارث من 
القــدرات للحــد من خمــاطر الكوارث يف اإلقليم  خالل تنســـــــــــــــيق مبــادرة تعزيز

الفرعي. وقد نّفذت بعثات لتحديد النطاق وتقييمات للقدرات يف إطار هذه 
) وجزر القمر 2018ديســمرب/كانون األول  7-5املبادرة يف كل من بوتســوا� (

 30-19) وموريشــيوس (2019أكتوبر/تشــرين األول  4 -ســبتمرب/أيلول  23(
 ).2019أغسطس/آب 

وأطلق تقرير اهليئــة احلكوميــة الــدوليــة املعنيــة ابلتنميــة املتعلق ابألزمــات الغــذائيــة 
ســـــــــــــبتمرب/أيلول  2ابالشـــــــــــــرتاك بني اهليئة وبر�مج األغذية العاملي واملنظمة يف 

التقرير نبذًة عن وضـــــــــــــع األزمات الغذائية (انعدام األمن  هذا . ويعرض2019
 الغذائي احلاد) يف منطقة عمل اهليئة.

تعزيز روابط احلماية االجتماعية لتبادل املعارف بشــأن " منصــة ت املنظمةنفذو  
" يف داكار، لزراعة لغا�ت القدرة على الصـــــــــــــــمود واحلد من الفقر يف الريفاب

 مبشاركة تسعة بلدان. ،السنغال

تعزيز قدرة فقراء الريف على لتبادل املعارف بشــــــــــأن " ونفذت املنظمة منصــــــــــةً 
" يف لزراعة وإدارة املخاطرابط احلماية االجتماعية الصـــــــــــــــمود: حتســـــــــــــــني رواب

 بلًدا. 14مبشاركة  ،نريويب، كينيا

إدارة خماطر املناخ من خالل وثيقة لإلرشــــــــاد العاملي بشــــــــأن " املنظمة وأنتجت
" احلماية االجتماعية: احلد من الفقر وبناء ســــــبل معيشــــــة قادرة على الصــــــمود

 ة من أفريقيا.قدمت أمثلة عدّ 

الســياســات إىل الصــومال بشــأن إرســاء نظام للحماية  يف جمال دعمالومت توفري 
مع الرتكيز على دعم احلمـــايـــة االجتمـــاعيـــة املـــدركـــة للمخـــاطر  ،االجتمـــاعيـــة

 واملستجيبة للصدمات يف سياق األزمات.

وقد جرى تكييف بر�مج التحويالت النقدية التابع لرب�مج شـــــــــــبكات األمان 
من أجـــل تعزيز دور الرب�مج يف إدارة خمـــاطر الكوارث.  إثيوبيـــااإلنتـــاجيـــة يف 

للحالة وختطيط للسيناريوهات مع الرتكيز على االستعداد  حتليالً  تضمن ذلكو 
للتأثريات الســـــلبية ومنعها، وإقامة الروابط مع إجراءات التكيف مع تغري املناخ 

 والتخفيف من وطأته.
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ام احلماية االجتماعية يف ليســـــوتو بغية ومت توفري الدعم الفين ألجل تكييف نظ
العمل املبكر، ابالشرتاك مع وكاالت أخرى لألمم  -ربطه بنظم اإلنذار املبكر 

 املتحدة ومتويله من قبل مكتب املفوضية األوروبية للمعونة اإلنسانية.

الذي يوفر  لثروة احليوانيةابي اخلاص ئوأطلق يف كينيا نظام اإلنذار املبكر التنب
تقييمات دقيقة لكميات األعالف املتاحة حالًيا وتوقعها لألشـــــــــــــــهر الســـــــــــــــتة 

 املقبلة.

وجرى توفري بيا�ت ومعلومات لغا�ت تقييم االنكشـــــــــاف والتكيف معه (من 
 واحلالة اإلنســـــــــــــانيةالتصـــــــــــــنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي خالل منهجية 

 ل لدى معظم البلدان األفريقية. مؤشر القدرة على الصمود للقياس والتحليو 

بلدان غرب أفريقيا اليت عانت أزمة شــــــــــــــديدة يف جمال الرعي  ت املنظمةودعم
 تقييمات ووضع خطة استجابة وحشد للموارد. إجراء مع 2018خالل 

تقييم إقليمي مبوازاة تكييف الري الصــغري النطاق مع تغري املناخ يف غرب  نّفذو 
جر يديفوار وغامبيا وليرب� ومايل وموريتانيا والنأفريقيا ووســـــطها وتشـــــاد وكوت 

كما جرى تســـــــــــــــليط الضـــــــــــــــوء على   ،تيحت معلومات حمدثةوســـــــــــــــرياليون. وأُ 
فة مع الصـــــــــدمات املناخية اليت تكنولوجيات الري وأفضـــــــــل املمارســـــــــات املكيّ 

 ينبغي تعزيزها. 

على املســــــتوى القطري بشــــــأن أتثريات تغّري املناخ يف  يت حتاليل مفصــــــلةوأجر 
 نظم الري وذلك يف أربعة بلدان جتريبية: كوت ديفوار وغامبيا ومايل والنيجر.

ووفرت املســاعدة  ،مزارعني وغريهم من أصــحاب املصــلحة املنظمة كما درّبت 
على الفنية إليهم يف أربعة بلدان يف غرب أفريقيا للســماح هلم بتحســني قدراهتم 

لتخطيط لالستثمارات يف الري الصغري النطاق، عرب إدماج وخفض التكاليف ا
 من أجل التكّيف مع تقّلب املناخ. 

) 2021-2018للفرتة اســرتاتيجّية الصــمود ألفريقيا اجلنوبية ( املنظمة ووضــعت
ة على الصــــــمود من أجل تعزيز األمن يهبدف ز�دة قدرة ســــــبل املعيشــــــة الزراع

تســـــــــــــاهم تلك االســـــــــــــرتاتيجية يف تعزيز األمن الغذائي الغذائي والتغذية. وســـــــــــــ
والتغــذيــة يف جنوب القــارة األفريقيــة من خالل مشــــــــــــــــاورات عــابرة للقطــاعــات 

 واألخطار وأصحاب املصلحة ومن خالل التدخالت املشرتكة. 
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 اليت لقدرة على الصــمود يف مدغشــقراب اخلاصــة تهااســرتاتيجيّ  املنظمة ووضــعت
املخاطر  مواجهةيف املعيشــــــــة الريفية على الصــــــــمود ترمي إىل بناء قدرة ســــــــبل 

 واألخطار يف البالد.

إثيوبيــا  وعقــدت أربع حلقــات عمــل إقليميــة فرعيــة بــدعم من البنــك الــدويل يف
يف  بشـــــــأن مســـــــارات إدماج الزراعة الذكية مناخًياوتوغو وزمبابوي والكامريون 

ملشاريع بواسطة ا-السياسات الزراعية وسالسل القيمة وقياس أتثري السياسات
تدريب كما مت بلًدا   22أداة القياس املســـــــــــــــبق لتوازن الكربون: وقد مشل ذلك 

 خبريًا من وزارات الزراعة والبيئة.  80

وكالة االحتاد األفريقي للتنمية التابعة و  مفوضية االحتاد األفريقي املنظمة دعمت 
بر�مج أتهيلي للشـــــــــــراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا واألعضـــــــــــاء يف تنفيذ 

واســـــــع النطاق لبناء قدرة اجملال الزراعي احلرجي الرعوي وســـــــبل املعيشـــــــة على 
ملكافحة التصـــحر  الســـور األخضـــر العظيم شـــروعالصـــمود، من خالل تنفيذ م

 )إثيوبيا وبوركينا فاســــــــــو والســــــــــنغال وغامبيا والنيجر ونيجري�يف ســــــــــتة بلدان (
 وجمموعة دول أفريقيا والبحر املمول بصـــــــــــــــورة مشـــــــــــــــرتكة بني االحتاد األورويب

الكارييب واحمليط اهلادئ. وجيري حالًيا توســـــــــــــــيع نطاق هذا الدعم من خالل 
  ) يف ثالثة بلدان أخرى.BRIDGESاملشروع املمول من تركيا (

للبحث النوعي بشــــــأن ســــــبل املعيشــــــة  "حتليلاملعنونة وقد اســــــتكملت الوثيقة 
االنكشـــــــاف وتنوع ســـــــبل و  لفقرز على حتليل اكّ اليت تر ضـــــــمن قطاع الصـــــــمغ" 

ة الدعم املقدم إىل مفوضـــــــــية االحتاد املعيشـــــــــة يف نيجري� الشـــــــــمالية حتت مظلّ 
تطوير  إىل دفوهي هتاألفريقي وشـــــــــبكة الصـــــــــمغ والراتنج الطبيعي يف أفريقيا 

برامج اســـــتثمارية لتحســـــني قدرة القطاع وســـــبل املعيشـــــة املســـــتندة إىل شـــــجرة 
وحتضــــريًا لتصــــميم اقرتاح االســــتثمار الصــــادر عن  ،األوكاليبتوس على الصــــمود
 .الصندوق األخضر للمناخ

وجيري تقدمي الدعم الفين إىل وكالة االحتاد األفريقي للتنمية التابعة للشـــــــــــــــراكة 
األعضـــــــــــــاء، ألجل تنفيذ التزامات البلدان  إىلاجلديدة من أجل تنمية أفريقيا و 

مليون  100أتهيل أكثر من  إعادة هبدفوتنسيقها وحشد املوارد هلا ورصدها 
يف إطــار مبــادرة إعــادة املنــاظر الطبيعيــة  ،2030هكتــار من األراضـــــــــــــــي حبلول 
 .)AFR100األفريقية إىل هيئتها األصلية (

إثيوبيا وبنن وبوركينا فاسو وتوغو وزامبيا وغامبيا وُقّدم الدعم إىل عشرة بلدان (
ز وتعميم تكنولوجيـــات ) من أجـــل تعزيوغـــا� وكوت ديفوار والنيجر ونيجري�
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ُ�ُج كالزراعة الذكية  بواســـــــــــــــطة ،التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته
 مناخًيا والزراعة احلافظة للموارد.

ومت جتميع معلومــات ومعــارف عن اخليــارات املتعلقــة ابلتكيف مع تغري املنــاخ 
ربعة بلدان على شـــــــــــــــكل موجزات قطرية ألوالتخفيف من وطأته، ونشـــــــــــــــرها 

راعة الذكية مناخًيا، وإطار لالســـــــــــــــتثمار يف الزراعة الذكية مناخًيا لغا�ت للز 
 ). بنن وغامبيا وغا� وكوت ديفوارحشد املوارد (

تــــــــدعيم عملهــــــــا مع البلــــــــدان  -ب
األفريقيــــــة بشــــــــــــــــــــأن إجراءاهتــــــا ذات 
األولويــــــة من أجــــــل حتقيق أهــــــداف 
التنمية املســـــــتدامة وتنقيح مســـــــامهاهتا 
احملـددة وطنيـًـا وتنفيــذهـا، مبـا يف ذلـك 
تعبئــــــة املوارد وإعــــــداد خطط تنفيــــــذ 
إلطـــار ســـــــــــــــنـــداي للحـــد من خمـــاطر 

يف  2030-2015الــكــوارث لــلــفــرتة 
 أفريقيا؛

 

الدعم إىل جلنة غاابت أفريقيا الوســـــــــــــــطى من أجل إصـــــــــــــــدار  املنظمةت قّدم
يف أفريقيا الوســـطى يف رصـــد  العشـــرخطوط توجيهية ملســـاعدة دوهلا األعضـــاء 

تنفيذها ألهداف التنمية املســـــــــــتدامة املتصـــــــــــلة ابلغاابت من خالل املشـــــــــــروع 
TCP/SFC/3603. 

مساك القاع (تعزيز غابون يف تقييم حالة األرصـــــدة الرئيســـــية أل املنظمة ودعمت
قدرات تقييم األرصـــــدة الســـــمكية وتقييم جودة البيا�ت املتاحة وكميتها لدعم 

 تطوير مناذج مكيفة للحركيات السكانية). 

صـــــــياغة اقرتاحات التأهب  يفالدعم إىل تســـــــعة بلدان أعضـــــــاء املنظمة  تقّدمو 
اص من أجل دعم العمل اخل مبا يف ذلك ،وتنفيذهاللصندوق األخضر للمناخ 

بوركينا فاســو وتشــاد الزراعة واحلراجة واســتخدام األراضــي:  قطاعات ابملناخ يف
ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية غينيا االســــــــــتوائية والســــــــــنغال والكونغو 

 . وكينيا والنيجر ونيجري�

للتمويل من  متكامالً اقرتاًحا  18ابإلضــافة إىل ما تقدم، تدعم املنظمة صــياغة 
مبا يشـــــمل مشـــــروًعا واحًدا من  ،أجل تقدميها إىل الصـــــندوق األخضـــــر للمناخ

مشـــاريع الســـور األخضـــر العظيم املتعددة البلدان تســـتفيد منه ســـتة بلدان فيما 
بلًدا من هذا الدعم (مبا يف  25األخرى قطرية. ويســـتفيد  16الــــــــــــــــــأن املشـــاريع 

إثيوبيا وإسواتيين : وهي حات الكاملة)مية واالقرتايهاذلك صياغة املذكرات املف
وبنن وبوركينا فاســـــو وبوروندي وتشـــــاد والكونغو ومجهورية الكونغو الدميقراطية 
ومجهوريــة تنزانيــا املتحــدة وجنوب الســـــــــــــــودان وجيبويت وزامبيــا وســــــــــــــــان تومي 
وبرنســـــــــــييب والســـــــــــنغال وغامبيا وكابو فريدي وكوت ديفوار وكينيا وليرب� ومايل 

. وتغطي املشــــــــــــــــاريع احتيــاجــات مبيق و�ميبيــا والنيجر ونيجري�ومالوي وموزا
عرب خمتلف القطــاعــات الفرعيــة  خفيف من وطــأتــهالتكيف مع تغري املنــاخ والت

 .األمساك والزراعة ومصايد والثروة احليوانيةللحراجة 

من خالل بر�مج التعــاون  الــدعم والبلــدانمفوضـــــــــــــــيــة االحتــاد األفريقي  تلقىو 
خطط تنفيذ املســـــــــامهات احملددة وطنًيا يف قطاعات الزراعة صـــــــــياغة  يف التقين



ARC/20/INF/9 14 

 

 قطاعاتط يف تلك اخلط واحلراجة واســتخدام األراضــي يف أفريقيا، وتتبع تقدم
هذا املشــــــــروع  قســــــــامأ ومن. الزراعة واحلراجة واســــــــتخدام األراضــــــــي يف أفريقيا

ا يف املســــــــــامهات احملددة وطنيً  أدوات وأســــــــــاليب وجتارب بشــــــــــأن تنفيذ جتميع
 تقدمي فضــــًال عن ،قطاعات الزراعة واحلراجة واســــتخدامات األراضــــي األخرى

تلــك اخلطط  تصـــــــــــــــميمص خينبــذة وحتليــل للتقــدم احملرز حىت اللحظــة يف مــا 
جدول أعماهلا يف  تقدم يف تنفيذا إىل جانب توصـــــــــــيات للهوتنفيذها ورصـــــــــــد

عة بلدان جتريبية فضــــــــًال عن ذلك، يقدم الدعم املباشــــــــر حالًيا إىل أربو أفريقيا. 
. وتستفيد بلدان أخرى من الدعم أوغندا وغابون وكوت ديفوار وموزامبيقهي 
  .أخرى للمنظمة من خالل مشاريع قطرية ينالتق

وتيســــــــــــــري التنســــــــــــــيق واحلوار عرب -ج
بني الوزارات املختصة  القطاعات يف ما

وأصــــحاب املصــــلحة املعنيني للتصــــدي 
حلالة الضـــــــــــعف اليت تعاين منها الزراعة 
وســــــــــــــبل املعيشــــــــــــــة الريفية يف ظل تغّري 

 .املناخ
 

ز يكمع الرت احلوار بشـــأن الســـياســـات يف عدد حمدد من البلدان  املنظمة تدعم
شـــــــــــــــمل املناطق الريفية، وكذلك تعلى توســـــــــــــــيع تغطية احلماية االجتماعية ل

التآزرات املتعلقة ابحلماية االجتماعية والزراعة وإدارة املوارد الطبيعية يف بلدان 
 وغريها.  إثيوبيا وأوغندا ورواندا وزامبيا وليسوتو ومايلرئيسية مثل 

"روابط احلماية بعنوان لتبادل املعارف  نصـــــــةمويف الســـــــنغال، جرت اســـــــتضـــــــافة 
  ابلزراعة من أجل القدرة على الصــــــــــــــمود وخفض الفقر يف الريف"االجتماعية 

، ُعقدت ابالشـــــرتاك بني 2018نوفمرب/تشـــــرين الثاين  29و 27داكار بني  يفو 
بوركينا فاســـــــو ممثلون عن  اوقد حضـــــــره 2.ملنظمةË» الســـــــنغال مجهورية حكومة

. وأقيم يا والنيجروتشــــاد وجيبويت والســــنغال ومايل ومدغشــــقر واملغرب وموريتان
نشـــــاط لتعزيز القدرات هبدف تدعيم احلوار من أجل ز�دة االتســـــاق بني نظم 
احلماية االجتماعية وغريها من القطاعات ال ســـــــــــــــيما الزراعة دعًما للحد من 

 الفقر واألمن الغذائي وز�دة القدرة على الصمود. 

"تعزيز قدرة فقراء الريف على الصـــمود: لتبادل املعارف بشـــأن  صـــةمن تأقيمو 
يف نريويب، كينيا. لزراعة وإدارة املخاطر" اباالجتماعية  روابط احلمايةحتســــــــــــــني 

ا  14وقــد مجعــت هــذه الفعــاليــة بني  تبــادل املعــارف  لتمكينهــا منبلــًدا أفريقيــً
 ،وأفضل املمارسات، مع الرتكيز على احلماية االجتماعية املستجيبة للصدمات

املبكر واالســــــــــــــرتاتيجيات  العمل -حلماية االجتماعية يف اإلنذار املبكر ودور ا
 الوطنية واإلقليمية للقدرة على الصمود. 

ويف إطار املبادرة اإلقليمية الثالثة بشأن "بناء القدرة على الصمود يف األراضي 
اجلافة يف أفريقيا"، تقوم املنظمة بتيســــري تبادل املعارف والتجارب واملمارســــات 

جليدة املختصــــــــة ببناء القدرة على الصــــــــمود بني اهليئة احلكومية الدولية املعنية ا

                                                      
2  /events/fr/c/1175321-http://www.fao.org/senegal/actualites/detail; http://bit.ly/2EFaIbT  

http://www.fao.org/senegal/actualites/detail-events/fr/c/1175321/
http://bit.ly/2EFaIbT
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ابلتنمية واللجنة الدائمة املشــرتكة بني الدول املعنية مبكافحة اجلفاف يف منطقة 
 الساحل.

رت احلوار وتبادل املعارف بني خمتلف أصـــحاب املصـــلحة، مبا يف  املنظمة ويســـّ
ملســـــتوى كاملنتدى العريب األفريقي للحد من ا ةرفيعال االجتماعاتذلك خالل 

 خماطر الكوارث.

آليات ومنصــــــات تنســــــيق األنشــــــطة اإلنســــــانية على املســــــتوى  املنظمة وعززت
اإلقليمي يف أفريقيا اجلنوبية. وتشـــــــــــــــمل تلك اآلليات اللجنة اإلقليمية الدائمة 

ذوي، املشـــــــــــــــرتكــة بني الوكــاالت، وجمموعــة العمــل املعنيــة ابألمن الغــذائي والتغــ
وجمموعة العمل املعنية ابلقدرة على الصــــــــــــمود، ومنصــــــــــــة احلماية االجتماعية، 

، األمن الغذائيلنظام املتكامل لتصــنيف مراحل ابوجمموعة العمل الفنية املعنية 
منائية للجنوب من خماطر الكوارث واجلماعة اإل ومبادرة تعزيز القدرات للحدّ 

األفريقي، واللجنة اإلقليمية املعنية بتقييم وحتليل االنكشاف، واملنتدى السنوي 
اإلقليمي للتوقعات املناخية يف اجلنوب األفريقي. وتشـــــــــرتك املنظمة يف رائســـــــــة 
جمموعة العمل املعنية ابألمن الغذائي والتغذوي، وجمموعة العمل املعنية ابلقدرة 

ابلنظام املتكامل لتصــــنيف مراحل العمل الفنية املعنية  على الصــــمود، وجمموعة
 .األمن الغذائي

 يفوقد قامت املنظمة ومفوضية االحتاد األفريقي بعقد حلقة عمل ملدة يومني، 
بشأن تعزيز القدرات والتعاون  كينيا،  يف نريويب، 2019يونيو/حزيران  11و 10

والتبــادالت على مســـــــــــــــتوى اإلقليم من أجــل بنــاء القــدرة على الصـــــــــــــــمود يف 
األراضــــي اجلافة يف أفريقيا. وضــــّم هذا االجتماع أصــــحاب مصــــلحة رئيســــيني 

 يمفوضـــــــية االحتاد األفريقي واملكتب األفريق مبا يشـــــــملعلى مســـــــتوى اإلقليم 
األفريقي، واللجنة الدائمة املشـــــــــــــرتكة بني الدول  للموارد احليوانية التابع لالحتاد

واهليئة احلكومية الدولية املعنية  املعنية مبكافحة اجلفاف يف منطقة الســـــــــــــــاحل،
منائية للجنوب األفريقي، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة واجلماعة اإل ابلتنمية،

درة على (اليونيســـــــــــــــف) وبر�مج األغذية العاملي �هيك عن الفرق املعنية ابلق
الصمود لدى املنظمة، وممثلني عن برامج اسرتاتيجية ومبادرات إقليمية أخرى. 
وكان اهلدف من االجتماع تقييم الدروس املستفادة ومناقشة جماالت مواضيعية 

وتتضـــــــــــــمن  دة من أجل تنقيح موضـــــــــــــوع تركيز املبادرة اإلقليمية وفعاليتها.حمدّ 
أ) التثبـــت من جمـــاالت الرتكيز نتـــائج االجتمـــاعـــات التشـــــــــــــــــاوريـــة اإلقليميـــة (

يف  ارثاملواضـــــــــــــــيعيــة التــاليــة املتعلقــة ابملبــادرة اإلقليميــة: احلــد من خمــاطر الكو 
 الزراعية، الزراعة والتكيف مع تغري املناخ، والدعم املبتكر لسبل املعيشة الرعوية

والرعوية فقط، وبناء القدرة على الصـــــــــــــــمود ملعاجلة النزاعات بســـــــــــــــبب املوارد 
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، وبرامج احلماية االجتماعية واالســــــتثمارات املدركة للمخاطر، وتبادل الطبيعية
 ؛ الصـــــــــــــــموداملعــــارف واملعلومــــات ونظم اإلنــــذار املبكر وقيــــاس القــــدرة على 

مع اجلماعات االقتصـــــــادية اإلقليمية والشـــــــركاء  اجتماع(ب) والتوصـــــــية بعقد 
(ج) والتوصــــــية مبتابعة دعم تبادل املعارف بني ؛ ســــــنوياآلخرين على أســــــاس 

 اجلماعات االقتصادية اإلقليمية ابلتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي. 

ويف إطار املبادرة اإلقليمية الثالثة بشأن "بناء القدرة على الصمود يف األراضي 
 اجلافة يف أفريقيا"، اشــرتكت املنظمة يف عقد اجتماع مواز ومنتدى للســياســات

ة وقدرهتا على الصـــــمود، يف النظم الغذائية األفريقوتيســـــريمها بشـــــأن ز�دة تكيّ 
 5إىل  2من  ، غــا�يف منتــدى الثورة اخلضـــــــــــــــراء األفريقيــة الــذي عقــد يف أكرا

. وقد اختتم املنتدى املعين ابلسياسات إبعالن يدعو إىل 2019سبتمرب/أيلول 
طط الوطنيــة للزراعــة إدراج تــدخالت القــدرة على الصـــــــــــــــمود والتكّيف يف اخل

واالســـــــــــــــتثمار، وتعزيز التكنولوجيات املثبتة الفعالية اليت تســـــــــــــــتهدف املزارعني 
 أصحاب احليازات الصغرية، مع الرتكيز بوجه خاص على النساء والشباب. 

 تعزيز فرص عمل الشباب يف القطاعات الزراعية والريفية يف أفريقيا -ج

قليمي أبن إلأوصـــــــــــــــى املؤمتر ا -28
تساعد املنظمة األعضاء يف القيام مبا 

 يلي:
ـــة  -1 جعـــل الزراعـــة وقطـــاع األغـــذي

الزراعيـــة أكثر قـــدرة على املنـــافســـــــــــــــــة 
 واجتذاب الشباب؛

 

بني املنظمة وجمموعة دول شــــــــــرق  تعاون التقينلرب�مج ايف ســــــــــياق مشــــــــــروع ل
شــااًب وشــابة من مؤازري الزراعة من الدول الشــريكة الســت  16أفريقيا، شــارك 

جملموعـة دول شـــــــــــــــرق أفريقيـا، يف دورة تـدريبيـة ملـدة شـــــــــــــــهر واحـد لـدى مركز 
ســـــــــــونغهاي اإلقليمي يف بنن، حيث جرى الرتكيز على ر�دة األعمال الزراعية 
وتطوير ســــــــــلســــــــــلة القيمة يف النظم اإليكولوجية املتكاملة. وخالل الدورة، قام 

ملتدربون بوضـــــــع خطط لتوســـــــيع أعماهلم التجارية وتســـــــنت هلم الفرصـــــــة لبناء ا
 شـــــــــــــــبكات لألعمال/الدعم. وابإلضـــــــــــــــافة إىل ذلك، اســـــــــــــــتناًدا إىل جمموعة 

 2 000من املعايري، قّدمت إىل املشــــــــــاركني منح صــــــــــغرية تراوحت قيمتها بني 
 دوالر أمريكي. 5 000و

ضــــل مناذج األعمال التجارية د بشــــأن أفحق مو وجرى جتميع تقرير إقليمي موثّ 
الزراعية للشـــــــــــباب يف جمموعة دول شـــــــــــرق أفريقيا، ومت التثبت من صـــــــــــالحية 

. وإن تعميم "أفضل مناذج األعمال التجارية 2018مضمونه يف أغسطس/آب 
الدول األعضاء يف جمموعة دول شرق أفريقيا، هو �ج  لىالزراعية للشباب" ع

 حشـــــــــدلناجحة اليت يقودها شـــــــــباب، وتعزيز مثايل للتنويه ابألعمال التجارية ا
جديدة لألعمال التجارية  ةرؤيل والرتويج الشــــباب، وحتســــني التقنيات الزراعية،

الزراعية ومشاركة املعارف/املهارات بني األقران بشأن التقنيات الزراعية املبتكرة 
 للجوع والفقر يف أفريقيا.  لوضع حدّ 
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ومت تنظيم دورة تدريبية وطنية ملدة ثالثة أســابيع للميســرين من أجل تعميم �ج 
الزراعة واحلياة الذي وضـــــــــــعته منظمة  علىمدارس تدريب املزارعني الشـــــــــــباب 

األغذية والزراعة، يف مجهوريّة أفريقيا الوســـــــــــــطى خالل أكتوبر/تشـــــــــــــرين األول 
ء قدرة موظفي اإلرشاد . ويهدف التدريب إىل بنا2019ونوفمرب/تشرين الثاين 

وأصــــــــــحاب املشــــــــــاريع الشــــــــــباب واملنظمات الشــــــــــبابية ومعّلمي املدارس على 
التـــدريـــب على املهـــارات اليت تتعلق ابلزراعـــة واألعمـــال واحليـــاة واملتكيفـــة مع 
االحتياجات احملددة لشـــــــــــــــباب الريف املنكشـــــــــــــــفني، ومتكينهم من أن يزيدوا 

 تمعاهتم. إنتاجيتهم وأن يصبحوا أعضاء فاعلني يف جم

"دعم تطوير ســــــــالســــــــل القيمة ودعًما لرب�مج األمم املتحدة املشــــــــرتك بشــــــــأن 
) UNJP/URT/501/UNJ" (املســــــتدامة ألجل فرص العمل واألغذية والتغذية

والذي يتضـــــــــــــــمن دعًما ملراكز تنمية  املتحدة تنزانيا مجهورية اجلاري تنفيذه يف
ســــــــالســــــــل  علىب الشــــــــباب معنية بتدري البالداألعمال يف مناطق حمددة من 

ا يف عـــام  ادعمًـــ مكتـــب املنظمـــة اإلقليمي ألفريقيـــا ، قـــّدم القيمـــة الزراعيـــة مـــاليـــً
تم فإىل مركز واحد هو مركز تدريب مزارعي بيهاوا� يف دودوما ســـــييت.  2019
 وجتهيزه كما جرى تدريب أول دفعة من الشباب.  املركز جتديد

فيديو إعالمًيا ســـلط الضـــوء على املكتب اإلقليمي ألفريقيا شـــريط  صـــدروقد أ
 أفريقيا الوسطى.الزراعة يف  جمال األعمال الشباب يف أصحابقصص جناح 

ويرمي شــــريط الفيديو إىل تســــليط الضــــوء على املبادرات املبتكرة للشــــباب من 
أجل حتســـــــــــــــني جاذبية القطاع بنظر الشـــــــــــــــباب وابلتايل حفز تنمية األعمال 

تشـــــــــــاد والكونغو التجارية الزراعية يف البلدان املســـــــــــتهدفة ويف اإلقليم الفرعي (
ة وســـان تومي وبرنســـييب ومجهورية أفريقيا الوســـطى ومجهورية الكونغو الدميقراطي

 ).وغابون وغينيا االستوائية والكامريون

تنفيذ النهج القطري الشامل لتشجيع العمالة  يف السنغالوقد دعمت املنظمة 
الالئقة يف الريف، عرب تصــــــــــميم منوذج لدعم حاضــــــــــنات األعمال واملشــــــــــاريع 

) هبدف إعادة MIJAمنصـــــــــــات  - منوذج إدراج الشـــــــــــباب يف الزراعةالريفية (
واملتوقفة حالًيا  اليت وجدت يف الســــــــابق) JFA" (املزارع الشــــــــابةأتهيل برامج "

عن العمل. وقد جرى انتقاء ســـــــــــــتة مواقع لتجريب املشـــــــــــــروع (من بني مواقع 
JFA الســابقة) وال ســيما ند�ودون (ســان لويس) وســيالن (ديوربيل)  23الـــــــــــــــــ

يل (كيدوغو). ومبيلور (ســــــان لويس) وليو� (لوغا) وســــــوتوري (كولدا) ودميبو 
تلك املنصــــــــــــات ينبغي هلا أن تدعم أربعة قطاعات رئيســــــــــــية  وإذا ما مت تفعيل

هي: تربية األحياء املائية والبســـــــــــــتنة وإنتاج الثروة احليوانية/مشـــــــــــــتقات احلليب 
 يف جمالوزراعة الدواجن. ومبوازاة ذلك، وضـــــعت املنظمة رزمًة لتنمية القدرات 
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مقــاوًال  60يع الريفيــة وجرّبتهــا حيــث درّبــت املهــارات الزراعيــة ور�دة املشــــــــــــــــار 
شااًب يف اإلنتاج الزراعي  90زراعًيا شااًب حول كيفية حتسني أعماهلم التجارية و

 ابستخدام �ج املدارس احلقلية للمزارعني. 

غــامبيــا" ويف ســـــــــــــــيــاق مشـــــــــــــــروع "الزراعــة من أجــل النمو االقتصـــــــــــــــــادي يف 
)GCP/GAM/040/EC(،  مخرجالدعم الفين للوفرت املنظمة بشـــكل خاص 
حتســـــــني وصـــــــول أصـــــــحاب احليازات الصـــــــغرية املنكشـــــــفني والشـــــــباب إىل " 3

األســـــــــــــــواق وحتســـــــــــــــني عمل األجهزة واجلمعيات التعاونية الوطنية يف القطاع 
 نـــاول." وبغيـــة دعم الشـــــــــــــــبـــاب بوجـــه خـــاص، اقُرتح بر�مج خـــاص يتالزراعي

العــــاملني يف  جمــــاالت التــــدخــــل التــــاليــــة: تعزيز اهليكــــل التنظيمي للشـــــــــــــــبــــاب
الزراعة/األعمال التجارية الزراعية ابلتشـــــــاور مع اجمللس الوطين للشـــــــباب وغريه 

يئــات ذات الصـــــــــــــــلــة؛ وتوفري رزم خترّج للشـــــــــــــــبــاب املتــدربني يف مـدارس اهلمن 
املزارعني احلقلية واملتدربني األخرين يف برامج مثل مبادرة غامبيا ســـــــــــــــونغهاي؛ 

ارية حيتاج إليها الشباب وال سيما أولئك التج وتوفري خدمات لتطوير األعمال
 الذين ميلكون أفكارًا واعدة يف جمال األعمال التجارية الزراعية.

"املشـــــــروع بشـــــــأن إدامة الســـــــالم وقد قدمت املنظمة، وال تزال، دعًما فنًيا إىل 
 وحتســـــــــــــــني التمـــــــاســـــــــــــــــــــك االجتمـــــــاعي من خالل تعزيز العمـــــــالـــــــة الريفيـــــــة

)UNJP/LIR/026/PBF (إىل املشــــــــــــــــــــــــروع مــــــــايل ويف � ري يف لــــــــيــــــــبــــــــ
GCP/MLI/044/LUX - " املســـــــــــــــــامهـــة يف االنـــدمـــاج املهين ويف تعزيز قـــدرة

" وإىل املشــــــــــــــروع الشــــــــــــــباب على الصــــــــــــــمود يف الريف وســــــــــــــط مايل وجنوهبا
UNJP/MLI/050/PBF - " ج جترييب  -العمالة والشباب من أجل السالم�

ومشـــــاركة الشـــــباب يف  متكامل إلدامة الســـــالم وتعزيزه من خالل تعزيز العمل
 ."منطقة موبيت

ة ونزوًال عنـــد طلـــب حكومـــة أجرت املنظمـــة حتليًال وتقـــدمـــت  توغو، مجهوريـــّ
بتوصــــــيات لتحســــــني أداء مشــــــروع ممول من الصــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية 

" الذي 2020-2014 -املشـــروع الوطين لتعزيز ر�دة املشـــاريع الريفية بعنوان "
لعيش يف املناطق الريفية ال ســـيما للشـــباب والنســـاء، يرمي إىل حتســـني ظروف ا

من خالل تطوير ر�دة املشاريع الريفية. وقد جرى االتصال ابملنظمة يف سياق 
عملية هدفها توســــيع نطاق شــــراكات تنفيذ املشــــروع لتشــــمل منظمات أخرى 
ضـــــــــــــــالعة يف تعزيز ر�دة املشـــــــــــــــاريع الريفية يف توغو، من أجل تعجيل تنفيذ 

وقد دعم الصندوق الدويل للتنمية الزراعية كذلك التوصية اليت تنصح املشروع. 
 ابالتصال ابملنظمة.
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واعتمـــــــاد �ج إقليمي ملعـــــــاجلـــــــة  -2
مســـــــــــــألة عمالة الشـــــــــــــباب يف قطاعي 
الزراعة واألغذية الزراعية (اسرتاتيجيات 

وغري ذلك) وســــــــــالســــــــــل  منصــــــــــاتو 
القيمة من خالل االســـــــتثمار وتيســـــــري 
التجارة وحتســني التنســيق واملشــاركة يف 
  احلوارات اإلقليمية بشأن السياسات؛

 

خالل شـــــــهر  عقد املؤمتر بشـــــــأن عمالة الشـــــــباب يف الزراعة يف كيغايل، رواندا
 رواندا مجهوريّة ابالشـــرتاك مع االحتاد األفريقي وحكومة 2018أغســـطس/آب 

عمالة الشــــباب يف الزراعة كحل راســــخ للقضــــاء على اجلوع بشــــأن موضــــوع: "
والفقر يف أفريقيا: املشاركة من خالل تكنولوجيات املعلومات واالتصال ور�دة 

شـــــــــااًب  250مشـــــــــارك (مبن فيهم  500." وقد جذب املنتدى حوايل املشـــــــــاريع
ابط بني الزراعة وشــــابة من أربعني بلًدا) وأاتح تبادل وجهات النظر بشــــأن الرو 

وعمالة الشـــــــــــــباب ور�دة املشـــــــــــــاريع والتنمية الريفية واهلجرة، معتربًا تكنولوجيا 
االتصـــــــــــــاالت واملعلومات واالبتكارات عوامل متكينية حرجة. وإن تقرير املؤمتر 

 متاح لالطالع عليه.

صيغت خطط عمل مشرتكة  2019وعلى سبيل متابعة مؤمتر كيغايل للشباب 
ابلتعــاون مع منظمــة األمم املتحــدة  2018عــام من خري خالل الفصـــــــــــــــــل األ

للتنمية الصـــــــــــــــناعية ومنظمة العمل الدولية. ومع املركز التقين للتعاون الزراعي 
والريفي، صدر منتجان إعالميان تناوال قصص جناح عمالة الشباب يف أفريقيا 

 20183.يف نوفمرب/تشرين الثاين 

من  ، بوحياملتحدة للتنمية الصناعيةويف أعقاب االتصاالت مع منظمة األمم 
مشــــــــــرتكة  مبادرة، أطلقت 2018للشــــــــــباب يف أغســــــــــطس/آب  كيغايلمؤمتر  

عمالة الشــــــباب يف األعمال التجارية الزراعية يف ب لنهوضل بنجاح رئيســــــية
على هوامش الدورة الســـــــــــــــابعة ملؤمتر طوكيو الدويل املعين ابلتنمية يف أفريقيا، 

 . 2019يف أغسطس/آب  اما، الياابنأفريقيا املعقودة يف يوكوه

 تكليف احتـــادات النقـــاابت الزراعيـــة يف جنوب أفريقيـــاوقـــد قـــامـــت املنظمـــة ب
ص "متكني املقاولني الزراعيني الشـــــــباب من خيحتليل للوضـــــــع يف ما إبجراء 

 استحداث مزيد من فرص العمل الالئق يف أفريقيا اجلنوبية."

وعقــدت حلقــة عمــل إقليميــة فرعيــة لتنميــة القــدرات تنــاولــت عمــالــة الشــــــــــــــبــاب 
 2019ور�دهتم للمشاريع يف سالسل القيمة الزراعية، خالل شهر أبريل/نيسان 

تشــــــــــــاد ومجهورية أفريقيا الوســــــــــــطى ومجهورية لدى بلدان يف أفريقيا الوســــــــــــطى (
ســـتوائية والكامريون الكونغو الدميقراطية وســـان تومي وبرنســـييب وغابون وغينيا اال

). وقد حضــــر حلقة العمل مؤازرون شــــباب يف جمال األعمال التجارية والكونغو
الزراعية ومسؤولون حكوميون وموظفون لدى منظمة األغذية والزراعة ومنظمات 
شــريكة رئيســية مثل اجلماعة االقتصــادية لدول وســط أفريقيا، والصــندوق الدويل 

وغريها. وكانت النتيجة الرئيســــــــــــــية حللقة  الدولية ومنظمة العمل للتنمية الزراعية

                                                      
3  https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/99348and  https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/99347  

https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/99348
https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/99347
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العمــل وضــــــــــــــع خطط عمــل قطريــة للنهوض جبهود اســــــــــــــتحــداث فرص العمــل 
 للشباب يف جمال األعمال التجارية الزراعية.

مع إدارة  ابالشــرتاك وتوغو بوركينا فاســوحلقات عمل يف  ت املنظمةدعم وقد
بشــــــــأن فرص الشــــــــباب يف الشــــــــؤون االقتصــــــــادية واالجتماعية ابألمم املتحدة 

القطــــاع الزراعي، مع الرتكيز على التحول الريفي والوظــــائف للشـــــــــــــــبــــاب يف 
 سالسل القيمة الغذائية. 

وصــياغة ســياســات/برامج وطنية  -3
 تراعي شواغل الشباب أو تكييفها.

 

 ابالشــرتاك معالذي نفذ حســاب األمانة للتضــامن مع أفريقيا مشــروع  يف إطار
، التابعة للشـــــــراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا األفريقي للتنميةوكالة االحتاد 

أنتجت خطط عمل وطنية بشــأن عمالة الشــباب وتنمية مهاراهتم يف ســالســل 
 . كامريون ومالوي والنيجرالو بنن لقيمة األغذية الزراعية 

ســـــــــــــتثمار لال 4الكونغو يف صـــــــــــــياغة اقرتاح اوقد دعم املكتب اإلقليمي ألفريقي
بشأن تشغيل الشباب يف الزراعة واألعمال التجارية الزراعية. وقد قدم االقرتاح 

املنظمـــة يف الكونغو خالل اجتمـــاع لعـــدد من الشـــــــــــــــركـــاء على  ممثـــلمن قبـــل 
 هتمام بعقد شراكات.العن ا فتم اإلعراباملستوى القطري 

 ا دمييرتا اليت جيري الرتويج هلــــــــ شـــــــــــــــبــــــــاب الريف هم حمور �ج نوادي إنو 
 جنوب الصـــــــحراء الكربى. واليوم يشـــــــارك أكثر  البلدان يف أفريقيايف عدد من 

 نســـــــاء شـــــــاابت)  هم منيف املائة من 60يتألف شـــــــاب وشـــــــابة ( 17 000من 
يف تلك النوادي. ومن خالل عضويتهم يشارك الشباب يف إجراءات ملموسة 

 اريع. يف جماالت التغذية واألمن الغذائي وتعليم البنات ور�دة املش

 تعميم التنوع البيولوجي يف قطاعات الزراعة ومصايد األمساك والغاابت  -دال

قليمي أبن تقوم إلأوصى املؤمتر ا -31
 املنظمة مبا يلي:

تشـــــــــــجيع الرتويج ملنصـــــــــــة تعميم  -1
التنوع البيولوجي من أجــــــــل تنفيــــــــذ 

 املبادرات اخلاصة ابلتنوع البيولوجي؛

من أجــل إنشــــــــــــــــاء شـــــــــــــــبكــة خمتربات الرتبــة تجميع معلومــات ب قــامــت املنظمــة
للشــــراكة العاملية  4 الركنحتت  األفريقية يف إطار الشــــبكة املخربية العاملية للرتبة

من أجل الرتبة واليت تتألف من شـــــــبكات خمربية إقليمية للرتبة تعرف يف أفريقيا 
 AFRILABبتسمية 

                                                      
4  emploi des jeunes dans le secteur agricole en République du Congo’Accélérer la professionnalisation et la promotion de l 
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دعـــم عـــمـــلـــيــــــــة جتـــمـــيـــع وتـــعـــمـــيـــم -2
املمـــارســـــــــــــــــات اجليـــدة يف جمـــال إدارة 

 التنوع البيولوجي بصورة تشاركية؛ 

تطوير القدرات الوطنية لصـــــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية  املنظمة دعمت
منائية للجنوب والزراعة واســـــــتخدامها املســـــــتدام يف ســـــــتة من بلدان اجلماعة اإل

 . وجنوب أفريقيا وزمبابوي وموريشيوس و�ميبياإسواتيين وأنغوالاألفريقي: 

تشجيع ومناصرة تعميم احلراجة التشاركية يف وسط أفريقيا  سامهت املنظمة يفو 
من خالل دعم تصــميم "خارطة طريق برازافيل حلراجة تشــاركية أكثر كفاءة يف 

) 2018" واعتمادها (مايو/أ�ر 2030ســــــــــــياق خطة التنمية املســــــــــــتدامة لعام 
هيئة الغاابت واحلياة (على نطاق واســــــــع وتقدميها إىل مجاهري خمتلفة ونشــــــــرها 

الدورة و ؛ 2018داكار، يونيو/حزيران  ،الربية يف أفريقيا ملنظمة األغذية والزراعة
منتدى حوكمة و ؛ 2018الرابعة والعشـــــــــــــــرون للجنة الغاابت، روما، يوليو/متوز 

ر شــــراكات الغاابت يف ؛ ومؤمت2018الغاابت، برازافيل، أكتوبر/تشــــرين األول 
 ). 2018حوض الكونغو، بروكسل، نوفمرب/تشرين الثاين 

تشـــــــــــــــجيع املعــارف احملليــة وتنميــة -3
األســــــــواق وســــــــالســــــــل القيمة للبذور 
ومواد الزرع اخلاصـة ابحملاصـيل/األنواع 

 الثانوية؛

يف ســـــــــتة بلدان  اجلاري تنفيذهمن خالل مشـــــــــروع الســـــــــور األخضـــــــــر العظيم 
أفريقية، قامت املنظمة بتطوير قدرات اجملتمعات احمللية (رجاًال ونســاًء وشــبااًب) 
يف جمال مجع البذور وإنتاج النبااتت بناء على أنواع مكيفة حملًيا من األشـــجار 
واجلنبات واألعشــــــاب (األعالف)، دعًما ألعمال التأهيل يف ســــــياق مشــــــروع 

 السور األخضر العظيم. 

دعمــت البلــدان يف إدارة العالقــة و -4
بـــــــــني الـــــــــز�دات املـــــــــطـــــــــلـــــــــوبـــــــــة يف 

االســـــــــــــتجابة اإلنتاجية/اإلنتاج ألجل 
مع  الغــــــــذائيالحتيــــــــاجــــــــات األمن 

 ضمان صون التنوع البيولوجي. 
 

يف أديس أاباب،  2018يوليو/متوز،  12و 11عقــدت املنظمــة حلقــة عمــل يف 
بشــــأن "تفعيل منصــــة الزراعة الذكية مناخياً يف أفريقيا الشــــرقية من أجل  إثيوبيا

يف أفريقيـا  انعـاش منصــــــــــــــــة الزراعـة الـذكيـة منـاخيًـ إ جيريو  .تنفيـذ فعـال وكفوء"
 الشرقية وإعادة تنظيمها لكي تعمل بفعالية. 

 تدودة احلشــــــد اخلريفية تضــــــمنل اإلدارة املســــــتدامة ألجلمشــــــروًعا  34ذ فّ ونُـ 
مكّوً� يتعّلق ابملمارســـــــــــات الزراعية اجليدة وز�دة التنوع البيولوجي إلدارة اآلفة 

 وز�دة اإلنتاج. 

لتكثيف الذرة جيمع بني اســـــــــــتخدام املدخالت (البذور)  دحمدّ  عذ مشـــــــــــرو ونفّ 
عالية اجلودة وبني الكفاءة يف اســـــــــــــــتخدام املياه من خالل اعتماد الســـــــــــــــماد 

 العضوي األخضر يف بنن. 

 بشأن آفات الذرة وإدارهتا ابلنسبة إىل األنواع النباتية الغازية.  عر مطبو شونُ 

التقّدم احملرز يف بر�مج العمل العاملي بشــــــــأن األمن الغذائي والتغذية يف الدول اجلزرية الصــــــــغرية  -هاء
ملنظمة األغذية والزراعة حول الدول اجلزرية الصـــــــــغرية النامية: حالة البلدان  النامية ويف املبادرة األقاليمية
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 )ARC/18/10اجلزرية الصغرية النامية يف احمليط األطلسي واحمليط اهلندي (الوثيقة 

 إن املؤمتر اإلقليمي: -32

أوصـــــــــــى ابلنظر يف وضـــــــــــع منوذج -4
مستوحى من الرب�مج اخلاص ابلدول 

إىل  النامية ابلنســـــــــبةالصـــــــــغرية اجلزرية 
بلدان العجز الغذائي غري الســـــــــاحلية 
يف ظل التمييز لالحتياجات املختلفة 

 لكل من فئيت البلدان املذكورة. 

عقــدت مــداولــة خالل االجتمــاعــات األربعــة للفريق اإلقليمي الفرعي املتعــدد 
التخصـــــصـــــات، مبشـــــاركة اجلماعات االقتصـــــادية اإلقليمية والســـــلطات الرفيعة 

 19-16) ويف أديس أاباب (2019سبتمرب/أيلول  13-10ى يف هراري (املستو 
) وليربفيل 2019 أكتوبر/تشرين األول 10-7)، وداكار (2019سبتمرب/أيلول 

) أدت إىل حتديد التحد�ت والفرص 2019أكتوبر/تشـــــــــــرين األول  29-30(
للبلدان غري الســـــــــاحلية فضـــــــــًال عن حلول لتحســـــــــني األمن الغذائي والتغذية. 

 وستقّدم النتائج يف الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا. 

 

 :إن املؤمتر اإلقليمي -36

أوصــــــــــــــــى أبن تــقــوم املــنــظــمـــــــة  -4
 يلي:  مبا

 

اإلقليمية ألفريقيا بشــــــــأن تقاســــــــم املعارف وتنمية القدرات حلقة العمل عقدت "
من أجل تصــــميم برامج املشــــرت�ت املســــتدامة العامة لألغذية للوجبات املدرســــية 

"، واليت متت صــــياغتها ابلتعاون بني بر�مج األغذية العاملي واملركز مبنتجات حملية
الدويل للتدريب التابع ملنظمة العمل الدولية (بدعم من شـــــــــــــــبعة التغذية والنظم 

وشــــــــــــــعبة الســــــــــــــياســــــــــــــات االجتماعية  TCP/RAF/3703الغذائية، واملشــــــــــــــروع 
أاباب، إثيوبيا بني يف املقر الرئيسي لالحتاد األفريقي يف أديس  واملؤسسات الريفية)

 .2019نوفمرب/تشرين الثاين  13و 11

مواصـــــلة البناء على نتائج براجمها  -أ
وأتثرياهتـــــــا مبـــــــا يف ذلـــــــك يف األمن 

وحتســــني اإلنتاجية ، الغذائي والتغذية
وتطوير ســـالســـل القيمة وبناء القدرة 
على الصـــــــــــــــمود من أجــــــــل اإلدارة 

 ؛ الفعالة للمخاطر
 

اإلقليمية ألفريقيا بشــــــــأن تقاســــــــم املعارف وتنمية القدرات حلقة العمل عقدت "
من أجل تصــــميم برامج املشــــرت�ت املســــتدامة العامة لألغذية للوجبات املدرســــية 

"، واليت متت صــــياغتها ابلتعاون بني بر�مج األغذية العاملي واملركز مبنتجات حملية
عة التغذية والنظم الدويل للتدريب التابع ملنظمة العمل الدولية (بدعم من شـــــــــــــــب

وشــــــــــــــعبة الســــــــــــــياســــــــــــــات االجتماعية  TCP/RAF/3703الغذائية، واملشــــــــــــــروع 
يف املقر الرئيسي لالحتاد األفريقي يف أديس أاباب، إثيوبيا بني  واملؤسسات الريفية)

 .2019نوفمرب/تشرين الثاين  13و 11

وعقدت دورة تدريبية وطنية ملدة ثالثة أســــــــــــــابيع للميســــــــــــــرين من أجل تعميم �ج 
دارس تدريب املزارعني الشــــــــــــباب على الزراعة واحلياة، يف مجهوريّة أفريقيا ملاملنظمة 

. ومتثل اهلدف 2019الوســـطى خالل أكتوبر/تشـــرين األول ونوفمرب/تشـــرين الثاين 
وأصحاب املشاريع الشباب واملنظمات من التدريب يف بناء قدرة موظفي اإلرشاد 

بابية ومعّلمي املدارس على توفري تدريب على املهارات يف جماال ت الزراعـة الشــــــــــــــ
ا كيفةواألعمال واحلياة امل لشــــــــــــــباب الريف  احملددةت امع االحتياج خصــــــــــــــيصــــــــــــــً
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املنكشــــــــــــــفني ومتكينهم من أن يزيدوا إنتاجيتهم ويصــــــــــــــبحوا أعضـــــــــــــــاء فاعلني يف 
 جمتمعاهتم.

درات أصـــحاب املصـــلحة الوطنيني يف مجلة واســـعة من القطاعات، على تعزيز قو 
يف تصـــــميم الســـــياســـــات والربامج واالســـــرتاتيجيات واســـــتخدامه فهم حتليل الفقر 

 1من أجــل حتقيق اهلــدف  وتنفيــذهــا ورصــــــــــــــــدهــا وتقييمهــا املتعــددة القطــاعــات
مة. (القضــــــاء على اجلوع) من أهداف التنمية املســــــتدا 2(القضــــــاء على الفقر) و

وقّدم الرب�مج الشـــــــــــامل لتنمية القدرات على مســـــــــــتوى املدراء التنفيذيني بعنوان 
من أهداف التنمية املستدامة  2و 1"تعزيز استخدام حتليل الفقر لتحقيق اهلدفني 

يف غا� وزامبيا" على ثالث مراحل. فتضــــــــــــــّمن دورًة شــــــــــــــاملة للتعليم اإللكرتوين 
) مصـــــــــــممة حبســـــــــــب احتياجات البلدان األفريقية جنوب الصـــــــــــحراء 1(املرحلة 

ا ألجل غا� وزامبيا، 2الكربى، وحلقة عمل وجاهية (املرحلة  ) مصــممة خصــيصــً
) من أجل دعم تنفيذ خطط العمل اليت 3ومرحلة للتدريب املباشـــــــــــــــر (املرحلة 

 تطبق الدروس املستفادة على املستوى العملي.

"روابط يف ما بني بلدان اجلنوب بعنوان املعارف لتبادل  صــــةمنوجرت اســــتضــــافة 
احلماية االجتماعية ابلزراعة من أجل القدرة على الصـــــــــــــــمود واحلد من الفقر يف 

وقد اشـــــــــــــــرتك يف  2018نوفمرب/تشـــــــــــــــرين الثاين  29و 27يف داكار بني  الريف"
ألفريقيا، ومكتب املنظمة يف السنغال،  قليمياإلكل من مكتب املنظمة   اتنظميه

وحاالت الطوارئ وإعادة التأهيل  املعين ابلقدرة على الصــــــــــــــموداملنظمة تب ومك
 ،واملندوب العام للحماية االجتماعية والتضــــــامن الوطين، الســــــاحل/لغرب أفريقيا

، وشـــــعبة الســـــياســـــات االجتماعية يف املنظمة  إدارة دعم الربامج والتعاون التقينو 
توجه إىل ممثلي حكومات ت يوه ،للمنظمة واملؤســـســـات الريفية يف املقر الرئيســـي

بوركينا فاســــــــو وتشــــــــاد وجيبويت والســــــــنغال ومايل هي (تســــــــعة بلدان فرنكوفونية 
تعزيز احلوار من أجل  فكان. أما اهلدف )ومدغشـــــــــقر واملغرب وموريتانيا والنيجر

ز�دة االتســــــــــــــاق بني نظم احلماية االجتماعية وغريها من القطاعات ال ســــــــــــــيما 
 لفقر واألمن الغذائي وز�دة القدرة على الصمود.ا ضالزراعة دعًما خلف

وعقدت املنظمة اجتماًعا إقليمًيا بشـــــــــــــــأن "االرتقاء بتفعيل إطار امليكنة الزراعية 
املقر الرئيســـــــــــــي لالحتاد  يف، 2019 مايو/أ�ر 24و 23 يفاملســـــــــــــتدامة يف أفريقيا" 
. وقد مسح االجتماع اإلقليمي ألصحاب املصلحة، إثيوبيااألفريقي يف أديس أاباب، 

مبا يشـــــمل البلدان األعضـــــاء يف االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصـــــادية اإلقليمية 
ناقشـــــة وحتديد مبواملنظمات غري احلكومية واملؤســـــســـــات املالية والشـــــركاء يف التنمية 

 ملستدامة يف أفريقيا. اإلجراءات الواجبة لتسريع عملية تفعيل إطار امليكنة الزراعية ا
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 وقامت مفوضـــــــــــــــية االحتاد األفريقي ابلتعاون الوثيق مع حكومة بوركينا فاســـــــــــــــو
ســـــــــــحب اجملرفة بشـــــــــــأن وشـــــــــــركاء آخرين يف التنمية إبقامة فعالية رمزية  واملنظمة

أكتوبر/تشـــــــــــرين األول  15و 14 يفاليدوية من التداول ووضـــــــــــعها يف املتاحف، 
. وقد مشلت الفعالية تدشني 2019الريفية لعام  خالل اليوم الدويل للمرأة 2019

احلكومات األفريقية أبن متنح مزيًدا من األولوية للميكنة الزراعية  ىنصـــــب يتحد
  لالستثمار االسرتاتيجي. ابعتبارها جماًال 

غا� يف تنقيح ســــياســــتها الوطنية للهندســــة  مجهوريّة وقد دعمت املنظمة حكومة
ذ نن يف تنقيح اســـرتاتيجيتها للميكنة الزراعية. وســـينفّ الزراعية، وهي حالًيا تدعم ب

 . ة تنزانيا املتحدة وزامبيا وغامبيامجهوريعمل مشابه يف 

وقد دعمت املنظمة عقد املؤمتر الثاين األفريقي ملا بعد احلصــاد واملعرض التابع له 
يف املقر الرئيســـــــي للمفوضـــــــية  2019ســـــــبتمرب/أيلول  20إىل  17الذي عقد من 

أعضـــاء يف  دول . ودعمت املنظمة مشـــاركة مخسإثيوبياقية يف أديس أاباب، األفري
) من أجل مجهوريّة تنزانيا املتحدة وزامبيا وزمبابوي وغا� وكينيااالحتاد األفريقي (

مشــاركة جتارهبا بشــأن إدارة مرحلة ما بعد احلصــاد مبا يشــمل وضــع اســرتاتيجيات 
 وطنية إلدارة مراحل ما بعد احلصاد. 

 بشأن تطوير وتنفيذ االحتاد األفريقي للدول األعضاء يفاصل املنظمة دعمها وتو 
قدت حلقة عمل عُ و . ســـــــــــــــرتاتيجيات الوطنية إلدارة مرحلة ما بعد احلصـــــــــــــــادالا

يف زامبيا خالل  دارة مرحلة ما بعد احلصــادبشــأن االســرتاتيجية اخلاصــة إب للتوعية
شـــارك فيها أصـــحاب مصـــلحة رئيســـيون يف ســـلســـلة  2019شـــهر يونيو/حزيران 

القيمـــة الغـــذائيـــة يف البالد. وابملثـــل، جيري تقـــدمي الـــدعم إىل بلـــدان أخرى مثـــل 
دارة مرحلــة مــا بعــد لتعزيز املنصــــــــــــــــات الوطنيــة املعنيــة إب مجهوريـّـة تنزانيــا املتحــدة

 .احلصاد

وحتليل الرتبة يف إدارة خصوبة الرتبة توغو وسان تومي وبرنسييب  املنظمةودعمت 
 وممارسات التخطيط والصون.

دودة احلشــــــــــد  إدارة مت وضــــــــــع العديد من املواد اإلعالمية والواثئق الفنية بشــــــــــأن 
بعنوان "كيفية إدارة دودة احلشـــــــــــــــد  يةاخلريفية. وتتضـــــــــــــــمن الواثئق مذكرة توجيه

و"اســــتطالع دودة احلشــــد  اخلريفية: دليل ســــريع ألصــــحاب احليازات الصــــغرية"؛
اخلريفية" و"دودة احلشــــــد اخلريفية:  داخلريفية"؛ و"نصــــــب املصــــــايد لدودة احلشــــــ

 احلد من خماطر املبيدات". 

واإلنذار  دودة احلشــد اخلريفية رصــدكما ُعقدت أربع دورات تدريبية بشــأن نظم 
جهات التنســــيق املعنية بدودة احلشــــد اخلريفية، فضــــًال إىل  موجهة املبكر بشــــأ�ا
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املدربني على اإلدارة املتكاملة آلفة دودة احلشـــــــــــــــد اخلريفية من عن دورة لتدريب 
مفوضـــــــــــــــيــة االحتــاد األورويب  دعمــت كًال منأجــل املــدارس احلقليــة للمزارعني. و 

تنسيق إدارة دودة احلشد اخلريفية  بشأنواجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
 . تعاون التقينمن خالل بر�جمني اثنني لل

 ).Tuta absoluta(بشأن إدارة احلشرة احلافرة لألوراق ودعمت نيجري� 

تعزيز الدعم الذي تقدمه إىل و  -ب
البلــدان يف اجملــاالت اهلــامــة املتمثلــة 
يف تـــطـــويـــر األعـــمــــــــال الـــتـــجــــــــاريــــــــة 
الزراعية، وعمالة الشــــــــــــباب واإلدارة 
ـــاه والرتبـــة، ومكـــافحـــة  ـــة للمي الفعـــال

 . اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية
 

العمالة ضمن سياسات واسرتاتيجيات  قضا�إدراج  السنغال يفأوغندا و  دعممت 
ومتكني الشـــــــــــــــباب يف املناطق الريفية بوصـــــــــــــــفهم عوامل  ،التنمية الزراعية والريفية

 للتنمية االقتصادية ضمن جمتمعاهتم. 

قابلة  جتريب ســــــت منصــــــاتالســــــنغال على الصــــــعيد الفين مع  املنظمة ودعمت
ـــة  رتكراللجـــًدا إىل  ـــة احمللي ـــة الزراعي من أجـــل توفري خـــدمـــات األعمـــال التجـــاري

لشباب الريف. وتشّكل تلك املنصات مراكز صغرية لتوفري التدريب على اإلنتاج 
الزراعي ومهارات الســـــــوق واألعمال التجارية، وتعزيز التعاون اجلماعي وضـــــــمان 

 دميومة أنشطة األعمال التجارية. 

وهي  ،الشــــــباب امللهمون ألقرا�م يف الزراعة"" أوغندا يف مبادرة املنظمة ودعمت
مؤازرًا شـــــااًب  25ختيار المشـــــارك  500مســـــابقة وطنية النطاق جذبت أكثر من 

ومكـــافـــأهتم ليكونوا قـــدوًة يف جمتمعـــاهتم يلهمون الشـــــــــــــــبـــاب اآلخرين من خالل 
 مشاريعهم يف جمال الزراعة ويف األعمال التجارية الزراعية. 

جرى  تحليل ســـــالســـــل القيمة متمحورة حول الشـــــباب،لأداة  املنظمة ووضـــــعت
لنب يف أوغندا وهي تتصـــــــــــــل برب�مج املعهد الثقايف اجتريبها يف ســـــــــــــلســـــــــــــلة قيمة 

 األفريقي. 

تقييم ســـالســـل القيمة الغذائية املســـتدامة من حيث أتُثريها ل قدمت املنظمة الدعمو 
-2018النمو (يف الوضـــــع الراهن، وأتثريها املتوقع يف اســـــرتاتيجيات وســـــياســـــات 

): تقييم التأثري االقتصــــــادي املراعي للفقراء (التوزيع املضــــــيف للقيمة، وقيمة 2030
، ومدخول املزارعني)، والتأثري االجتماعي الواحد اليد العاملة احملشــــــــــــــودة يف اليوم

(فرص العمل املســــــــــتحدثة واألثر االجتماعي)، والتأثري يف البيئة (بصــــــــــمة الكربون 
قدرة التكيف مع تغّري املناخ). وأجريت دراســـــــــات تناولت تقييم والبصـــــــــمة املائية و 

واألرز ابالشــــــرتاك مع املنظمات الوطنية  لكريتةواســــــلســــــلة قيمة الكاكاو والكاجو 
واإلقليمية الداعمة لســــــــــــالســــــــــــل القيمة (مثل جملس غا� للكاكاو واملركز األفريقي 

 بلًدا.  30جو) استهدفت والتحالف األفريقي للكا كريتةلللألرز والتحالف العاملي 
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قدرة األعضـــاء على الكشـــف املبكر لتفشـــي اجلراد الصـــحراوي والوقاية  ومت تعزيز
منه، عرب تنمية القدرات واســـــــــــــــتخدام معدات املســـــــــــــــح الوطنية لوحدات اجلراد 

 الصحراوي. 

شــبكات االتصــاالت الراهنة من أجل اإلبالغ بفعالية عن اجلراد املنظمة وعززت 
م املعلومات بشـــــــأنه واإلنذار املبكر يف املناطق املتضـــــــررة من الصـــــــحراوي وتقاســـــــ

 خالل اتفاقات ثنائية إلجراء مسوحات وتبادل املعلومات عرب احلدود. 

 شبكة املكاتب امليدانية -ابء

 إن املؤمتر اإلقليمي: -38
 
عمل أقر ابحلاجة إىل اســتعراض  -2

املنظمــــة من أجــــل توفري دعم فعــــال 
لألعضــــــاء حبســــــب احتياجاهتم، ومبا 
يتمــاشـــــــــــــــى مع مجلــة أمور من بينهــا 
حــالــة الــدخــل فيهــا وابلتشــــــــــــــــاور مع 

 حكومات البلدان املعنية. 

تنمية  من التدريبات علىألفريقيا مؤخًرا ســــــــــلســــــــــلة  يقليمإلعقد املكتب ا
يف جماالت رئيســـــــية مثل اإلدارة يف ما  الوجاهيالقدرات من خالل التدريب 

ص إدارة املخــاطر املــاليــة واملشـــــــــــرت�ت، بشــــــــــــأن العمليــات واإلجراءات خي
اجلديدة، وإدارة الربامج واملشـــاريع بشـــأن كيفية اســـتخدام النظم املؤســـســـية 

دارة الربامج امليـــدانيـــة ونظـــام إملنظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة (نظـــام معلومـــات 
عداد تقارير التنفيذ إتكامل، ونظام التخطيط الرباجمي و املعلومات اإلدارية امل

وترمي اجلهود إىل حتســـــــــــني خربة املوظفني يف العـــديـــد من  .ودعم التقييم)
 أمر ابلغ أمهية من أجل تلبية احتياجات كل بلد.  هاملكاتب القطرية إذ أن

الذي يشمل البلدان  للمنظمة وقد أتسس املكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا
يف غرب أفريقيا كما يشـــكل مركزًا لدعم النشـــاط اإلنســـاين والقدرة على  15الــــــــــــــــــ

الصــــمود من خالل التخطيط والربجمة والعمليات واإلبالغ. وقد متثل اهلدف من 
ا يف تعزيز القدرات اإلدارية  يالفرع يقليمإلأتســــــيس املكتب ا لغرب أفريقيا أيضــــــً

جل دعم البلدان التابعة للمكتب بشـــــكل أفضـــــل وتوفري والفنية من أ تشـــــغيليةوال
 . محكوماهتالدعم الفعال إىل األعضاء ابالستناد إىل االحتياجات اليت تعّرب عنها 

وأشــــــــــــــار إىل اســــــــــــــتعراض مناذج  -3
التوظيف يف املكــــــــاتــــــــب القطريـــــــة 
لتحقيق التمثيل املناســـب إىل جانب 
التكيف مع االحتياجات الناشـــــــــــــــئة 

ب إب جراء مزيــــــد من للبلــــــدان ورحــــــّ
االستعراض يف ضوء املعايري املعتمدة 
يف وكــــــــاالت أخــرى اتبــعــــــــة لــألمــم 

 املتحدة؛ 

 جيعله الوظائف الرئيســـية لكي يكون يف وضـــع أفضـــل شـــغل بقوة إىليم دعا اإلقل
 لــدى حتقيق النتــائج املتوقعــة من أجــل تعزيز قــدرتــهعلى على املــدى البعيــد  قــادرًا

 املكاتب القطرية.

 12لمنظمة ول شــــاغرة ممثلياتلإلقليم ســــت  تكان  2019اعتبارًا من �اية عام و 
وظيفة شــــاغرة ملســــاعدي ممثلي املنظمة (يف جمايل اإلدارة والربامج) ابإلضــــافة إىل 

ســــتخدمت املوارد اخلاصــــة اليت اُ فئة اخلدمات العامة  يف شــــاغرةالوظائف بعض ال
 رية.هبا لز�دة القدرات الفنية يف املكاتب القط

 للمنظمة. ممثليمناصب  ترفيعمت  2019واعتبارًا من عام 
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التمثيــــل املالئم مبــــا وأبرز أمهيــــة  -4
يكفــــل وجود التزام رفيع املســـــــــــــــتوى 

املوارد لــــــــدعم  وقــــــــدرة على تعبئــــــــة
الرب�مج امليــــــداين للمنظمــــــة وتطويره 
وطلب التعّمق أكثر يف دراســـــــة هذه 

 املسألة؛ 

حالًيا على تكثيف اســـــــــرتاتيجياته حلشـــــــــد املوارد  ألفريقيااإلقليمي يعمل املكتب 
على مســـــــتوى املكاتب امليدانية، فضـــــــًال عن مواصـــــــلة تدريب املكاتب اإلقليمية 
الفرعية املختلفة على الشــراكات مع جهات من غري الدول. وقد أنشــئت وظيفة 

العمل جديدة يف الفئة الفنية لدعم مهام الرصــــــــــــد والتقييم يف اإلقليم، من خالل 
 بشكل وثيق مع املكاتب القطرية. 

وقد أنشـــــــــئت وحدة الشـــــــــراكات االســـــــــرتاتيجية، واســـــــــتخدمت على املســـــــــتوى 
التشــــغيلي عرب الدمج بني حشــــد املوارد وبني الشــــراكات منذ إطالقها اعتبارًا من 

  .2018أبريل/نيسان  1

وأقّر ابجلهود املبـــــذولـــــة لتوطيـــــد  -5
الشـــــــــــــــراكـــات الوطنيـــة والـــدوليـــة مع 
أصــحاب املصــلحة الرئيســيني لتفعيل 

 الدعم امليداين؛ 
 

نّفذت برامج تدريبية لتعزيز قدرة منتجي بذور األرز واألرز غري املقشور يف عشرة 
 أفريقيا. بلدان يف اإلقليم ضمن اإلطار املشرتك بني املنظمة ومركز األرز يف

، RiceAdviceعرب تطبيق الســـــنغال ومايل ونيجري� ونّفذت الدورة التدريبية يف 
فســــــــاعدت يف حتســــــــني غالل املزارعني من األرز (حبيث ارتفعت املكاســــــــب من 

دوالر  100يف اهلكتار) ودخلهم (مع ارتفاع املكاســـب من  أطنان 1.8إىل  0.6
دوالرًا أمريكًيا يف اهلكتار) عرب تقدمي املشـــــــــــورة املناســـــــــــبة لكل  250أمريكي إىل 

 حالة بشأن ممارسات إدارة األرز. 

إثيوبيــا وأوغنــدا وبنن وغــا� تــدريــب موظفي الربامج الوطنيــة يف ب قــامــت املنظمــةو 
يف جمال مجع البيا�ت اإلحصــــــائية والوســــــائل اجلديدة  وكوت ديفوار ومدغشــــــقر

 ألخذ العينات. 

مركز األرز يف أفريقيا بصـــــــــــــورة فاعلة يف مبادرة املنظمة بشـــــــــــــأن "تعزيز وســـــــــــــاهم 
ئتالف املعين بتنمية الاإلحصاءات الزراعية ومعلومات األمن الغذائي" يف بلدان ا

 األرز يف أفريقيا، من خالل التعاون بني بلدان اجلنوب.

يق االلتزامات : حتقبعنوان مؤمترًا وزارً� رفيع املستوى بشأن األرز املنظمة وعقدت
بتحويــــل قطــــاع األرز األفريقي من خالل بر�مج املنظمــــة للتعــــاون بني بلــــدان 

 اجلنوب. 

الدعم الفين واملايل الســتعراض بعض من االســرتاتيجيات الوطنية  املنظمة وقدمت
على املســــــــــــتوى القطري من خالل بر�جمها للتعاون يف اإلقليم لتنمية قطاع األرز 

 بني بلدان اجلنوب. 

وشـــــــــــــــــدد على أنــه مــا يزال من  -8
الضـــروري إســـناد األولوية للشـــراكات 
وحشـــــــــــــــد قدر أكرب من املوارد على 

من الشـــــــــراكات على املســـــــــتوى اإلقليمي، مثًال مع مركز  اعددً  املنظمة أنشـــــــــأت
ئتالف املعين بتنميــة األرز يف الاألرز يف أفريقيــا واملعهــد الــدويل لبحوث األرز وا
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املســـــــــــــــتوى امليداين، مع الرتكيز على 
التعــاون بني بلــدان اجلنوب والتعــاون 
الثالثي ويف ظل احملافظة على أواصر 
تعاون وثيقة مع الوكاالت اليت توجد 
مقــارهــا يف رومــا ومع وكــاالت األمم 

 املتحدة األخرى. 
 

يف ســـــعيها إىل توفري الدعم على مســـــتوى البلدان من خالل التعاون بني  ،أفريقيا
 بلدان اجلنوب. 

الثالث اليت توجــــد مقــــارهــــا يف رومــــا، بقيــــادة  األمم املتحــــدة وكــــاالتوقــــامــــت 
املنظمة، ابلتوقيع على اتفاق من أجل تنفيذ مبادرة مشـــــــــــــــرتكة بينها من خالل 

 التعاون بني بلدان اجلنوب.

 مفاهيميةخالل مذكرة وقد عّززت املنظمة شراكتها مع بنك التنمية األفريقي من 
 .2018إضافية وقعت يف أغسطس/آب 

منصــــــات تبادل املعارف، يف إطار التعاون بني بلدان اجلنوب اليت تتناول  مشلتو 
احلماية االجتماعية والقدرة على الصـــــــــــــــمود، املعقودة يف داكار ونريويب، التعاون 
 بني العديد من الشركاء يف التنمية مبا يف ذلك اليونيسف وبر�مج األغذية العاملي

 ومنظمة العمل الدولية والبنك الدويل.  ية ابلتنميةواهليئة احلكومية الدولية املعن

حلقة العمل اإلقليمية ألفريقيا بشأن تقاسم املعارف وتنمية جرى التخطيط لــــــــ "و 
القدرات من أجل تصــــميم برامج املشــــرت�ت املســــتدامة العامة لألغذية للوجبات 

 عمل الدوليةمنظمة الو  "، وتنفيذها ابلتعاون بني املنظمةاملدرســـــــية مبنتجات حملية
 وبر�مج األغذية العاملي. 

وابالشــــــرتاك مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصــــــناعية أطلقت مبادرة مشــــــرتكة 
عمالة الشـــباب يف األعمال التجارية الزراعية يف أفريقيا، ب لنهوضل بنجاح رئيســـية

املعقودة على هوامش الدورة السابعة ملؤمتر طوكيو الدويل املعين ابلتنمية يف أفريقيا 
 .2019يف أغسطس/آب  يف يوكوهاما، الياابن

التعاون مع الصــــــــــــــندوق و  توغو، وابلتشــــــــــــــاورمجهورية ونزوًال عند طلب حكومة 
ألفريقيا حتليًال وتقّدم بتوصــــــــــــيات  يقليمإلالدويل للتنمية الزراعية أجرى املكتب ا

بعنوان ل من الصـــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية لتحســـــــــــــني أداء املشـــــــــــــروع املموّ 
" الذي يرمي إىل 2020-2014 -املشــروع الوطين لتعزيز ر�دة املشــاريع الريفية "

حتســــني ظروف العيش يف املناطق الريفية ال ســــيما للشــــباب والنســــاء، من خالل 
 تنظيم املشاريع الريفية.

وتعمل املنظمة ابالشــــــــــــــرتاك مع مركز التدريب الدويل وصــــــــــــــندوق األمم املتحدة 
يف تنفيذ بر�مج مشــرتك بشــأن دعم  وبر�مج األغذية العاملي يةنتاجإلللمشــاريع ا

تطوير ســــالســــل القيمة املســــتدامة لغاية اســــتحداث فرص العمل واألمن الغذائي 
ـــــا املتحـــــدة ( ة تنزاني ـــــّ ). وينطوي UNJP/URT/501/UNJوالتغـــــذوي يف مجهوري

ددة املشــــــروع بوجه خاص على دعم مراكز تنمية املشــــــاريع التجارية يف مناطق حم
من مجهوريّة تنزانيا املتحدة لتدريب الشــــــباب يف جمال ســــــالســــــل القيمة الزراعية. 
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وهو  -بدعم أحد مرافق تنمية األعمال  2019وقامت املنظمة بوجه خاص عام 
مركز بيهاوا� لتدريب املزارعني يف دودوما ســـــــييت. فقد جرى جتديد املركز وجتهيزه 

 كما خضعت أول دفعة من الشبيبة إىل التدريب.
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